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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)

Tickets worden opgestuurd via e-mail. 
Je kan deze afprinten, maar kan ze 
ook op je smarthphone 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 27mei 2017 
om 10.00 uur (dienst vrije tijd + online)
Losse tickets, cursussen en uitstappen: 
zaterdag 10 juni 2017 om 10.00 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: Vanden Broele 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. We plaatsen ook enkele 

nieuwe accenten: zo zijn er vanaf oktober de Kapel Sessies, waarbij 

we maandelijks een optreden organiseren in de Kapel van het oude 

klooster. Hierbij ligt de klemtoon op nieuw of onontdekt talent. De 

aftrap wordt gegeven door de Brechtse groep Endless Road.

Het podiumseizoen trappen we af met William Boeva. De week 

daarop organiseren we voor het eerst een staand concert met 

niemand minder dan Yevgueni. Verderop het seizoen passeren onder 

andere Bruno Vanden Broecke, Raymond van het Groenewoud en 

Circus Ronaldo. Tijdens de workshops kan je gin leren maken, een 

eigen blog opstarten of zelf ecologische poetsproducten leren maken. 

Wie graag een frisse neus haalt kan mee op uitstap naar het nieuwe 

Havenhuis in Antwerpen.

Voor kinderen zijn er opnieuw verschillende familievoorstellingen, 

een sinterklaasconcert en een uitgebreid aanbod aan workshops om 

samen met de (groot)ouders te beleven. We zoeken trouwens nog 

enthousiaste gebruikers die in ons beheersorgaan willen zetelen. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de cultuurdienst.

Vorig jaar kenden we een recordopkomst, met een stijging van maar 

liefst 50% in het aantal bezoekers. Hopelijk vind je komend seizoen 

opnieuw even vlot de weg naar onze zaal en ons aanbod. We willen 

je alvast plezier, 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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2017KALENDER

 17/09  Uitstap: Havenhuis       p. 42

 23/09  Workshop: Brushlettering     p. 43

 26/09  Workshop: Orde op zaken     p. 44

 06/10  William Boeva: Reset     p. 06

 08/10 Reuze Meccano       p. 32

 10/10 Workshop: Word blogger     p. 45

  13/10  Yevqueni (try-out)      p. 07

  14/10  De Vélo + Brechtse koren     p. 08

 15/10 Julie Delrue & Frederica Del Nero: Vreemde Vogels   p. 33

 22/10 Workshop: Bouwstof      p. 34

 25/10 Kapel sessies: Endless Road      p. 09

 27/10 Te gast: Annemie Struyf     p. 10

 03/11 Hans Mortelmans en Jan De Smet    p. 11

 07/11 Workshop: Creatief inpakken    p. 46

 17/11 Bruno Vandenbroecke: Socrates    p. 12

 18/11 Steven Mahieu: Zonder Filter    p. 13

 19/11 Kunstendag voor kinderen       p. 35

 23/11 Martine Prenen      p. 14

 25/11 Sinterklaas Zingt – Akoestisch     p. 36

 25/11 Workshop: Trendy Kerstversiering    p. 47

 29/11 Kapel sessies: Ariane Van Hasselt & Geert Dehertefelt p. 15

 30/11 Workshop: Eigen keukencadeaus maken   p. 48

 01/12  Tom Vanstiphout Solo     p. 16

 08/12 Johan Petit: Ne Merel op nen tak    p. 17

 10/12  Atelierbezoek froefroe      p. 37

 14/12  Workshop: Ecologie op hoge hakken    p. 49

 16/12  Jeron Dewulf: Survival Of The Fattest    p. 18
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2018KALENDER

  20/01  Nieuwjaarsconcert met de Bonanza's   p. 19

 27/01  Johan Terryn: De Ingehuurde Man    p. 20

 09/02  Bert Gabriels: Gelukzoeker      p. 21

 16/02  Sprookjes Enzo: Incontri      p. 38

 23/02  Nele Goossens: Dag Janine, dag José    p. 22

 24/02  Het Gevolg: Don Quichot      p. 23

 25/02  Casier & Co: Moes      p. 39

 09/03  David Galle: Erover       p. 24

 17/03  Annelies Van Hullebusch: Dorp     p. 25

 24/03  Raymond Van Het Groenewoud: Kreten en Gefluister  p. 26

 25/03  4Hoog: Stekeblind       p. 40

 28/04  Comedy avond met Thomas Smith, Joost van Hyfte,  p. 28 

  Dries Heyneman & Bas Birker

 23/05   Circus Ronaldo: Fidelis Fortibus    p. 29 

 27/05      

  Voorstellingen of workshops voor kinderen en hun (groot)ouders
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2017

WILLIAM BOEVA: RESET 
vrijdag 6 oktober • 20.15 uur • € 14/12

Na zijn eerste 
succesvoorstelling 
Megalomaan, ging het 
leven van William als één 
grote rollercoaster: nu en 
dan stevig over de kop, 
onverwachte bochten 
en hier en daar het 
occasionele kotsplekje. 

Nu de rit voorbij is en 
William weer met beide 
voeten op de grond staat, 
blijft er een onbehaaglijk 
gevoel in de maag. De 
spannende rush was 
misschien het beste dat 
hem ooit is overkomen, 
maar hij zat niet echt 
aan het stuur. Alles is 
veranderd, maar is hij zelf 
veranderd? Aanvaarden de 
mensen hem nu om wie 
hij echt is… Of om wat hij 
doet… Of omdat het moet? 
Bij elk antwoord komt er 
een nieuwe vraag.

06 
OKTOBER

VRIJDAG

HUMOR
©
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2017
13 
OKTOBER

VRIJDAG

YEVQUENI:  
TIJD IS ALLES (TRY-OUT)

vrijdag 13 oktober • 20.15 uur • € 16/14 • staand concert

Vraag ons niet waarom, maar wat ons de laatste tijd vaak bezig 
houdt is… tijd. Tijd is altijd en overal, maar ook steeds vaker te kort.
Wie Yevgueni een beetje kent, weet dat het geen filosofische 
praatbarak wordt. Integendeel, een verrassende achtbaanrit 
met vertragende momenten bergop en steile afdalingen op 
topsnelheid. Van ingetogen, akoestische pareltjes tot rock ’n roll. 
Want Yevgueni blijft bovenal de koning van de hoop en – waar 
nodig – troost. Niet te missen dus. Tijd is alles, maar dit concert 
wordt twee uur pure winst.

 

MUZIEK
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2017

DUBBELCONCERT:  
DE VÉLO + BRECHTSE KOREN
zaterdag 14 oktober • 20.15 uur • € 5  
Sint-Leonarduskerk, Sint-Lenaarts

Een feestelijk concert met koren uit Sint-Lenaarts, Sint-Job-in-‘t-
Goor én Brussel , naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen 
armoede. De prachtige Leonarduskerk van Sint-Lenaarts is het decor 
voor deze unieke avond.

Het Brusselse koor De Vélo brengt mensen samen vanuit alle 
windstreken, rond een gemeenschappelijk artistiek project. 
Daklozen, vluchtelingen, tienermoeders, ex verslaafden, nieuwe 
Belgen, bijna Belgen, mensen met baggage en een etiket worden 
verenigd in een klein hecht koor dat uit volle borst hun eigen 
broze verhalen zingt en vertelt. Hun programma is een opkikker in 
bange dagen, een lichtpuntje in de duisternis! 

i.s.m. De Kar, De Schakel, Het Davidsfonds, KWB & De Gezinsbond

14 
OKTOBER

ZATERDAG

MUZIEK
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2017
25 

OKTOBER

WOENSDAG
MUZIEK

KAPEL SESSIES: ENDLESS ROAD
woensdag 25 oktober • 20.15 uur • € 5  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht 

Nieuw dit seizoen zijn de Kapel Sessies, waarbij we maandelijks 
een optreden organiseren in de Kapel van het oude klooster. 
Hierbij ligt de klemtoon op nieuw of onontdekt talent. 
De aftrap wordt gegeven door de Brechtse groep Endless Road, 
een 3-koppige band uit Brecht. Ze brengen een breed repertoire 
aan covers. Met een mix van piano, gitaar en cello steken zij 
bestaande liedjes in een akoestisch jasje. In de intieme setting van 
de Kapel van het Oude Klooster kan je mee komen genieten. 
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2017

ANNEMIE STRUYF: 
LA VIE EN ROSE  
vrijdag 27 oktober • 20.15 uur • € 11/9

Een jaar lang verhuisde 
Annemie Struyf haar 
werkplek van Brussel 
naar het zuiden van Frankrijk. 
Middenin de natuur, in een
onooglijk gehucht in de Sud-
Ouest.

Ze vertelt het verhaal van 
haar ontmoetingen met 
mensen die, net
zoals zij, hun ultieme droom 
proberen waar te maken. 
Jong en
oud, met of zonder geld, met 
of zonder plan.

Het wordt een tocht 
doorheen de vier seizoenen, 
langs
adembenemende plekken en 
betoverende landschappen.

27 OKTOBER

TE GAST

VRIJDAG

OKTOBER
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2017
03 

NOVEMBER

VRIJDAG
MUZIEK

HANS MORTELMANS EN JAN DE SMET
vrijdag 3 november  • 20.15 uur • € 11/9

Jan de Smet is bij het grote publiek uiteraard bekend van De 
Nieuwe Snaar. Samen met Hans Mortelmans zorgt hij deze avond 
voor een uniek dubbelconcert.

In de loop van zijn - nu al ruim veertig jaar durende - muzikantenbe-
staan heeft Jan De Smet een zeer uitgebreide muzikale bagage ver-
zameld. Een klein deel daarvan kon hij kwijt bij De Nieuwe Snaar. Het 
grootste deel van het overige materiaal zit echter nog opgeborgen, 
wachtend om ontdekt te worden. Hij brengt eigen nummers, maar 
ook liedjes van Drs. P, Wannes Van De Velde, Bob Dylan, …

Hans Mortelmans klinkt als een kruising van Wannes van de Velde 
en Django Reinhardt. Gevatte en/of poëtische teksten in het Wom-
melgems op muziek die schommelt tussen folk en gipsy swing. 

“Hans is de beste liedjesmaker van zijn generatie” – Folk Magazine
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BRUNO VANDENBROECKE &  
DE VERWONDERING: SOCRATES 
vrijdag 17 november • 20.15 uur • € 14/12

De meest legendarische filosoof uit de 
geschiedenis kijkt enkele uren voor zijn 
dood terug op zijn leven en denken.

Socrates, de vader van de filosofie en 
leermeester van Plato, was de luis in 
de pels van de Atheense bevolking. Hij 
zette hen aan het denken door op ironi-
sche wijze kritische vragen te stellen bij 
al hun vanzelfsprekendheden. Wat hem 
niet in dank werd afgenomen: op zijn 
70ste werd hij aangeklaagd en veroor-
deeld tot de doodstraf met de gifbeker. 

“In een regie van Stefaan Van Brabandt 
transformeert Bruno Vanden Broecke tot 
een vertederend eerlijke en twijfelende 
Socrates. Nooit gedacht dat we aan de 
lippen van een filosoof zouden hangen die 
al 2500 jaar gestorven is…”   
*** Els Van Steenberghe, Knack.

 

2017
17 

NOVEMBER

VRIJDAG

THEATER
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STEVEN MAHIEU:  
ZONDER FILTER   
zaterdag 18 november • 20.15 uur • € 11/9

Steven Mahieu is nog niet zo bekend bij het grote publiek, maar 
voor de fijnproevers en echte comedy fans is hij al lang een vaste 
waarde. Met zijn derde show ‘Zonder Filter’ voegt Mahieu zich 
definitief bij het clubje Vlaamse topcomedians. 

“Comedy op topniveau”****  De Standaard & Het Nieuwsblad

“Rechttoe, rechtaan, zuiver en zonder franjes. Puurder kan stand-up-
comedy niet zijn.” – DeRedactie (VRT)

"Het moment waarop je het meesterschap bereikt. Dat is waar Steven 
zich met deze voorstelling bevindt." - Wouter Deprez

2017
18 
NOVEMBER

ZATERDAG
HUMOR

©Pieter Verhaeghe
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MARTINE  
PRENEN
donderdag 23 november 
20.15 uur • € 8 

Voeding is meer dan je 
buik vullen, het is je lijf 
sterk en energiek maken. 
Er zijn zoveel theorieën 
dat je soms door het 
bos de bomen niet meer 
ziet. Maar écht, lekker 
en gezond koken hoeft 
helemaal niet ingewikkeld 
te zijn. Met een paar 
ingrediënten kan je al snel 
iets lekkers, wat goed voor 
je is, bereiden. 

Waarom en hoe simpel 
het kan zijn, legt Martine 
tijdens deze avond uit. 
Tijdens haar voorstelling 
laat Martine je op ludieke 
wijze proeven, ruiken en 
mee genieten.

i.s.m. SIGO

2017
23 OKTOBER

TE GAST

DONDERDAG

NOVEMBER
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2017
29 

NOVEMBER

KAPEL SESSIES: GEERT DEHERTEFELT  
& ARIANE VAN HASSELT  
woensdag 29 november • 20.15 uur • € 5  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht 

Geert Dehertefelt studeerde aan het Herman Teirlinck-instituut 
en behaalde in 2016 een plaats in de finaleweek van het Leids 
Cabaret Festival. Hij overtuigt vriend en vijand met zijn ultieme 
persiflage op de singer-songwriter. De voorstelling bevat de 
nu al betwistbare, onuitwisbare klassiekers als: ‘Ik ben jouw 
naam al lang vergeten’, ‘Foto’s van zichzelf en haar poedel’ en 
‘Sympathieke man’. 

Ariane Van Hasselt was al te zien in verschillende musicals, 
waaronder Geronimo Stilton’s Fantasia en Beauty & the Beast. 
Dat ze kan zingen staat dus buiten kijf. Tijdens deze kapelsessie 
brengt ze een mix van humor en muziek.

CABARET
WOENSDAG
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2017

TOM VANSTIPHOUT SOLO  
+ SUPPORT: NICK FRANSEN
vrijdag 1 december • 20.15 uur • € 11/9

Bij zijn vorige passage in Brecht konden we hem nog omschrijven 
als ‘het best bewaarde geheim van de Vlaamse muziek’. Intussen 
weet Tom Vanstiphout een steeds groter publiek te overtuigen, 
en is dat geheim helemaal niet meer zo goed bewaard. 

Na twee succesvolle theatertoers gaat Tom met nieuw werk 
verder op zijn elan. Tom slaagt er ieder concert weer in het 
publiek op sleeptouw te nemen in een fantastische muzikale 
wereld. Prachtige songs, virtuoos gitaarwerk en een innemende 
frontman, dat is Tom Vanstiphout ten voeten uit.

Het voorprogramma wordt verzorgd door de jonge singer-
songwriter Nick Fransen. 

01 
DECEMBER

VRIJDAG

MUZIEK
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THEATER

2017
08 

DECEMBER

VRIJDAG

JOHAN PETIT & MARTHA!TENTATIEF:  
NE MEREL OP NEN TAK 
vrijdag 8 december • 20.15 uur • € 11/9

Een nieuwe voorstelling van Johan Petit en de muzikanten van 
Think of One. Een verhaal over opnieuw willen beginnen. Over alles 
totaal anders willen. En over ne merel. Op nen tak.

Op een dag besloot zijn vriend David te verhuizen. Een half jaar 
later stapte hij het vliegtuig op en vloog naar Sao Paolo. Johan Petit 
reisde hem achterna en kwam terug met een verhaal. Een verhaal 
over struggelen en gaan lopen. Over beseffen dat ge ne niet meer 
zijt dan een zandkorrel in een oneindige woestijn. Over licht in de 
duisternis. Over hoe een klein vlammeke toch heel warm kan zijn.
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2017

JERON DEWULF:  
SURVIVAL OF THE FATTEST
zaterdag 16 december • 20.15 uur • € 11/9

In de tweede voorstelling van 
foute vriend Jeron Dewulf, 
stelt hij alles wat je hoort 
te zijn op je 40ste in vraag. 
Halverwege het leven is het 
tijd om even terug te kijken 
en te bedenken: hoe overleef 
je de komende 40 jaar?

Jeron Dewulf brengt stand-
up comedy in zijn essentie: 1 
comedian, 1 podium, 1 buikje. 
Ondanks alle dagelijkse 
commentaar toch lachend 
door het leven. Niemand is 
perfect en Jeron misschien 
nog een beetje minder dan de 
rest. Lang leve imperfectie, 
fuck de norm. 

16 
DECEMBER

ZATERDAG

HUMOR
©
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2018
20 

JANUARI

ZATERDAGMUZIEK

NIEUWJAARSCONCERT  
DE BONANZA'S:  
THE STORY OF THE SIXTIES 
zaterdag 20 januari 2018 • 15.00 uur • € 11/9 

De grootste hits uit de sixties ademen nog steeds door via 
commercials, soundtracks, radio- en televisieshows en zowat 
overal waar muziek en emotie elkaar ontmoeten. De Bonanzas 
gingen voor u op zoek naar die geweldige songs uit de sixties die 
vandaag de radio helaas niet meer halen en tonen aan dat er zoveel 
meer was dan The Beatles en The Stones.

Met hun frisse en veelzijdige selectie van nummers zorgen de 
heren Bonanzas dat je deze geweldige periode opnieuw kan 
beleven. Al de belangrijke muzikale stromingen komen aan bod. Je 
zal voelen, horen en zien wat er allemaal leefde in eigen land en ver 
daarbuiten.

i.s.m. de Ouderenadviesraad
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2018
27 

JANUARI

ZATERDAG

THEATER

JOHAN TERRYN:  
DE INGEHUURDE MAN
zaterdag 27 januari 2018  
20.15 uur • € 11/9

Humor, poëzie, rauwe realiteit en 
een meeslepende plot zijn nooit 
veraf als Johan Terryn begint te 
vertellen. Opnieuw bedient Johan 
Terryn zich van een groteske stijl en 
cabareteske uitstapjes. Dat alles om 
een tragikomisch verhaal te vertellen 
over de onmogelijkheid van een 
liefdesrelatie en de krakkemikkigheid 
van onze communicatie.

Net zoals in zijn eerste voorstelling 
‘Nooit van Niks Iets’, hanteert Terryn 
opnieuw zijn geheel eigen vertelvorm 
om het verhaal te vertellen van een 
liefdesdrama. Onderweg vraagt hij zich 
af wie al die vreemde spreekwoorden 
uitvindt, wat vrouwen allemaal met 
hun kapsel willen communiceren en 
hoe georganiseerd de misdaad is. Daar 
bovenop vraagt de toeschouwer zich 
af: wie is de ingehuurde man?
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2018
09 

FEBRUARI

VRIJDAG
HUMOR

BERT GABRIËLS: GELUKZOEKER
vrijdag 9 februari 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Bert Gabriëls maakte naam met programma's als Zonde van de 
Zendtijd en Advocaat van de Duivel, maar ook met de docureeks 
Terug naar Eigen land. Met al die ervaringen op zak gaat hij weer 
het podium op voor het pure comedywerk.

In een zotte wereld, in rare mensen, in dikke boeken, overal zit 
wel wat geluk. Bert hakt het eruit met stevige grappen, scherpe 
observaties en veel humor. Hij geeft een 100% garantie op geluk, 
al vanaf de aankoop van een kaartje. Want een heel groot deel van 
geluk, zit in gelul.
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2018
23

FEBRUARI

VRIJDAG

CABARET

NELE GOOSSENS:  
DAG JANINE, DAG JOSÉ
vrijdag 23 februari 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Een luchtige vertelling over 
het leven van alledag maar 
ook een gevoelige noodkreet 
om een integer bestaan. Een 
niéuw bestaan, als het mag van 
hierboven. Argeloos grappig, snel 
en gevarieerd, maar dus zeker ook 
een tikkeltje literair. Herkenbaar 
voor ieder die zich, in deze 
jachtige wereld, een beetje een 
houvast bijeen droomt.

Na zich drie jaar lang door 
weer en wind op pad te hebben 
gewaagd voor iéder bordje met 
daarop ‘Te Koop!’, heeft Nele de 
knoop doorgehakt: ze heeft zich, 
in haar eentje, een waarachtig 
huis aangeschaft! In haar eigen 
ogen een regelrechte villa – maar 
wél eentje die nog moet worden 
verbouwd. Niet erg, Nele voelt 
zich best lekker tussen het 
grove werkvolk, zelfs doet zij 
eigenhandig enige cementmolens 
sneller draaien.
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HET GEVOLG: DON QUICHOT 
zaterdag 24 februari 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Twee jaar geleden maakte regisseur Stefan Perceval samen met 
Brent Vandecraen de voorstelling ‘Wortel van glas’. Nu slaan 
ze opnieuw de handen in elkaar voor ‘Don Quichot’. Brent (18) 
bewerkte het originele verhaal van Miguel de Cervantes naar een 
verhaal over wat je nodig hebt om normaal te zijn in deze wereld.

Brent liep een hersenletsel op bij zijn geboorte en zit in een 
rolstoel, maar hij koestert ook een bijzondere passie voor theater. 
Als hij op het podium staat, blaast hij iedereen van zijn sokken.

Zijn tegenspeelster Eugenia is zeventien en kwam zes jaar 
geleden vanuit Ghana naar Turnhout. Haar solovoorstelling onder 
de vleugels van HETGEVOLG gooide direct hoge ogen. Tom 
Lanoye zei hierover: “die zou ik nooit meer laten gaan.”

2018
24 

FEBRUARI

ZATERDAG
THEATER
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2018
09 

MAART

VRIJDAG

HUMOR

DAVID GALLE: EROVER
vrijdag 9 maart 2018 • 20.15 uur • € 11/9

“Galle is een van de weinige Vlaamse comedians die de échte stand-
uptraditie avondvullend in ere houdt, en hij doet dat met vakmanschap 
en bravoure.” - De Standaard

We leven in het vrije Westen. Waar alles kan en alles mag. 
Alles? Niet echt. Er zijn grenzen. Die zijn wel open, maar 
niet voor discussie. Je mag veel, maar dat is volledig je eigen 
verantwoordelijkheid. Volg je nog? David nodigt je uit om samen 
op zoek te gaan naar waar de grens ligt. 
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THEATER

2018
17 

MAART

ZATERDAG

ANNELIES VAN HULLEBUSCH: DORP 
zaterdag 17 maart 2018 
19.00 uur & 21.00 uur  
€ 11/9

Annelies Van Hullebusch 
verliet in 2000 haar 
geboortedorp Hoogstraten. 
In 2010 bouwde ze DORP 
en reconstrueert ze haar 
verhaal, geassisteerd door 
Emile Zeldenrust en Jozef 
Wouters. Na een selectie in 
2011 voor Het Theaterfestival, 
Circuit X herneemt Annelies 
Van Hullebusch vandaag dit 
wonderbare kleinood.

De toeschouwers zitten 
rondom een grote maquette 
met huisjes van karton en 
miniatuurstraatlantaarns langs 
de wegen. Op het speelvlak 
ontvouwt zich het verhaal 
van een dorp met zijn roddels 
en intriges, z'n kerktoren en 
dorpscafé.
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2018
RAYMOND VAN HET GROENEWOUD: 
KRETEN EN GEFLUISTER 
zaterdag 24 maart 2018 • 20.15 uur • € 22/20

24 
MAART

ZATERDAG

MUZIEK

KRETEN
GEFLUISTERen

DEZE KEER IS HET SOLO.

MAMA, KIJK ZONDER ANDERE MUZIKANTEN.
ZONDER           HANDEN.

"OP VERZOEK VAN" VELEN VELEN VELEN

RAYMOND ....GEHEEL ALLEEN
AAN ZIJN PIANO.

DE LIEDSCHRIJVER.
DE DROMER.
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2018
28 

APRIL

ZATERDAG

HUMOR

COMEDY AVOND MET THOMAS SMITH, 
JOOST VAN HYFTE, DRIES HEYNEMAN 
EN BAS BIRKER
zaterdag 28 april 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Na de geslaagde eerste editie, is er opnieuw een avondje stand-up 
met verschillende topcomedians. De sympathieke Nederlander Bas 
Birker is opnieuw presentator.

Thomas Smith is een meester in zijn vakgebied. Hij neemt je mee 
in een wereld van evenwijdig lopende logica en nonsens. Comedy 
vermengd met improvisatie van het hoogste niveau staat garant 
voor wervelende stand-up comedy vol positieve energie.

Joost Van Hyfte is als ex-beroepskok en comedian uniek in de 
comedy wereld en een topcombinatie voor lekker sappige humor. Hij 
speelt met zijn solo voorstelling zowel in Belgische als Nederlandse 
theaters en staat garant voor heerlijke stand-up met humor voor een 
breed publiek.

Dries Heyneman won in 2008 het Leids Cabaret Festival met het 
cabaret-duo ‘Ter bescherming van de jeugd’. Hij schreef en acteerde 
mee in de succesvolle serie ‘Bevergem’ en regisseerde ook de 
voorstellingen van verschillende andere comedians. Een man met 
vele talenten, maar zijn grootste passie blijft het podium.
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THEATER

2018

23 

CIRCUS RONALDO: FIDELIS FORTIBUS
23, 24, 25, 26 & 27 mei 2018 • 20.00 uur • € 16/14  
Kapellen - de exacte locatie wordt later bekend gemaakt

Het publiek betreedt een circustent waar alle artiesten overleden 
zijn. Enkel de clown is overgebleven en hij weigert te vertrekken. Hij 
heeft iedereen begraven rond de cirkel van verkleurd zaagsel. De 
koorddanseres met haar ballerina’s, versierd met verwelkte rozen. 
De witte clown met zijn trompet, en daar ligt de directeur, waarbij hij 
nog steeds angstig in een grote boog om het graf heen loopt. 

Opgelet: de verkoop voor deze voorstelling start pas op zaterdag  
2 september 2017

27 TOT EN MET

MEI

VAN
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L’ÉCONOMIE DU COUPLE
dinsdag 26 september • 19.30 uur · gratis  
Maria Middelares, Hogebaan 2, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 

Boris en Marie besluiten om na 15 jaar uit elkaar te gaan. Boris 
weigert echter te vertrekken: omdat hij zich heeft uitgesloofd voor 
de renovatie van het huis, wil hij bij verkoop een aanzienlijk deel 
van de winst. 

Regisseur Joachim Lafosse is in topvorm met dit verhaal van 
hoe een relatie in de loop van de tijd verandert. De film wordt 
ingeleid door Vanessa Surinx, juriste en familiaal bemiddelaar in 
echtscheidingssituaties. Er is kans tot vragen stellen.

i.s.m. De Kar, De Schakel, Het Davidsfonds, KWB & De Gezinsbond

2017
26 OKTOBER

FILM
DINSDAG

SEPTEMBER

FAMILIE- 
AANBOD
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2018
2017 

SEIZOEN

FAMILIE- 
AANBOD
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2017

Reuze Meccano   
zondag 8 oktober  
10.00 – 12.00 uur  
€ 10 euro per duo • 5-12 j

Zoals de meccano van vroeger 
maar dan in het groot en voor 
buiten. Kleine bouten, moeren 
en planken worden ingewisseld 
voor levensgrote kopieën. Op 
enkele uren tijd bouw je een 
reuze eccano sculptuur. 

Bij mooi weer bouwen we de 
constructie in het park!

 

08 
OKTOBER

ZONDAG

 

WORKSHOP

OUDER /KIND
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Julie Delrue &  
Frederica Del Nero: 
Vreemde Vogels
zondag 15 oktober • 14.00 uur  
€ 5 • 6-106 j 

Een absurde en ontroerende 
voorstelling in het park. Het 
publiek neemt plaats in een kijkhut 
voor vogelspotters, en wacht 
samen met Hannah Havik en Merel 
Vanneste op de komst van een 
wonderlijk exemplaar.

Vandaag is een topdag voor 
vogelliefhebbers!
de wind staat gunstig,
de landingscondities zijn optimaal
en het gras is vers gemaaid.
Samen is de sleutel. De sleutel is 
samen.

2017
15 
OKTOBER

ZONDAGTHEATER
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2017
22 

OKTOBER

ZONDAG

Bouwstof 
zondag 22 oktober • 10.00 - 13.00 uur • € 10 per duo • 9-109 j

Een kunstproject waar 
creatief experiment cen-
traal staat.

Deze workshop is een 
kruising tussen kunst en 
chemie. De rode draad is 
de verwondering van jong 
en oud. Met proefbuis in 
de hand ontdek je hoe je 
eieren kan laten botsen, 
wat er gebeurt als je zeep 
in de microgolfoven zet en 
hoe je de kleur blauw uit 
een rode kool kan krijgen.

Al deze bizarre probeer-
sels komen samen in 
één verrassende stad. 
We laten ons inspireren 
door het werk van Gerda 
Steiner en Jörg Lenzlinger. 
Net zoals dit Zwitsers 
kunstenaarsduo laten we 
een wereld ontstaan uit 
een wildernis van takken, 
fluoriscerende blubber, 
lichtgevende eieren en 
lange slierten was.

WORKSHOP

OUDER /KIND
©
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Kunstendag voor kinderen   
zondag 19 november • 10.00 – 13.00 uur • gratis  
IKO, Gasthuisstraat 42, Brecht

Op 19 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. Of kom gezellig iets 
drinken in ons pop-up café…
 
Meer info vanaf oktober op onze website.

2017
19 
NOVEMBER

ZONDAG
WORKSHOP
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Sinterklaasconcert 
Sinterklaas Zingt! 
zaterdag 25 november • 15.00 uur • € 5  • 3-7 j

Wat moet er nu eigenlijk écht bij je schoen staan zodat 
Sinterklaas zeker je deurtje niet voorbij rijdt? Is 'Sinterklaas 
kapoentje' het lievelingslied van Sinterklaas of is het eerder 
'Zie ginds komt de stoomboot'? Zijn al die wortelen eigenlijk 
wel gezond voor ‘slecht weer vandaag’ en drinkt Zwarte Piet 
nu liefst prikwater of chocolademelk?

Op al deze vragen krijgen jullie een antwoord tijdens 'Daar 
wordt aan de deur geklopt', een muzikale show waar je mee 
MOET zingen EN dansen! 

Breng ook zeker een extra schoentje mee.

2017
25 

NOVEMBER

ZATERDAG
MUZIEK
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Atelierbezoek froefroe  
zondag 10 december • vertrek 09.00 uur  
€ 10 euro per duo • 8-108 j

Patrick Maillard neemt je tijdens dit atelierbezoek mee in de 
wereld van de typische poppen en creaturen van FroeFroe. Patrick 
laat zien hoe je een kop boetseert of een poppenlijfje maakt en 
legt je de verschillende technieken uit. Hij laat je tientallen pop-
pen bekijken. 
Na de rondleiding is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Samen 
met meester-poppenmaker maak je een muppetpop. Een unieke 
ervaring achter de schermen van FroeFroe!

Duur rondleiding + workshop: ca. 4 uur

2017
10 
DECEMBER

ZONDAGUITSTAP
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Sprookjes Enzo: Incontri 
vrijdag 16 februari 2018 • 20.15 uur • € 5 • 3-103 j

Een magische vuurperformance voor iedereen!
Deze voorstelling is vorig seizoen helaas afgelast door 
ziekte van één van de acteurs. We zochten én vonden een 
nieuwe datum, en hopen jullie graag opnieuw te kunnen 
verwelkomen.

Bij valavond steken we de vuren aan en nodigen we je uit op 
een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht.  Met Incontri 
(ontmoetingen) vertellen we je een klein verhaal vol sterke 
beelden dat je doet wandelen tussen de sterren en laat 
dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens 
van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker…

 

2018
16 

FEBRUARI

VRIJDAG

THEATER
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Casier & Co: Moes 
zondag 25 februari 2018 • 14.00 & 16.00 uur • € 5 • 1,5-5 j

Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes herbergen 
levendig keukengerei en gekke machines. Zij spelen het verhaal 
van appels tot Moes. Waarschuwing: na het zien van Moes kan 
het zijn dat jouw keukengerei thuis tot leven komt…

Een poëtische voorstelling vol fantasie voor 1,5 tot 5-jarigen. 
De grote bewegingen en de verrassende geluiden spreken de 
kleintjes aan. Terwijl het verhaal de oudere kinderen meevoert. Na 
de voorstelling kunnen de kinderen spelen in de MOESspeeltuin, 
een reeks fijne installaties waarin de kinderen zelf aan de slag 
kunnen met appeltjes, vrachtwagens en potjes.

2018
25 

FEBRUARI

ZONDAG
THEATER
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WORKSHOPS

UITSTAPPEN

2018

4hoog: Stekeblind   
zondag 25 maart 2018 • 15.00 uur • € 5 • 3-7 j

Romeo en Julia voor kleuters.

Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Frans Van der Aa (4hoog) 
schreven samen de tekst van dit verhaal over een onmogelijke 
liefde. 

Alles begint met een brief.
Van Egel aan Mol.
Dat hij bij haar wil zijn.
Samen praten over de dingen.
Samen thee drinken voor het raam.
Samen naar buiten kijken.
Samen schaapjes tellen en
Samen slapen in één bed.

 

25 
MAART

ZONDAG

THEATER

v.u.: 4hoog, kazemattenstraat 17, B-9000gent / vormgeving: afreux

www.4hoog.be

STEKEBLIND
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2017

UITSTAP HAVENHUIS
zondag 17 september • vertrek 09.00 uur • € 20 

Voormiddag: cirkelen in en rond het MAS
Het Eilandje heeft de voorbije jaren een enorme metamorfose 
ondergaan, met als belangrijkste trekpleister het MAS. Je vindt 
er de sporen van het rijke verleden van de Antwerpse haven, met 
gezellige terrasjes, de jachthaven en een portie cultuur in het 
MAS. Deze wandeling brengt het verhaal van stadsontwikkeling in 
combinatie met de geschiedenis van de Antwerpse haven. 

Middag: Havenhuis
Zaha Hadid Architects leverde met het Havenhuis een 
architecturaal meesterwerk af, op maat van een wereldhaven als 
Antwerpen. Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Antwerpen is 
zonder twijfel een van de blikvangers van de Antwerpse skyline. 
Maar ook binnenin is het gebouw adembenemend, dankzij een 
fascinerend lijnenspel dat er zich op elke verdieping voltrekt.

17 
SEPTEMBER

ZONDAG

UITSTAP
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WORKSHOP

2017
23 

SEPTEMBER

ZATERDAG

BRUSHLETTERING
zaterdag 23 september • 10.00 – 12.30 uur • € 20 
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht 

Brushlettering, dat is handletteren, maar dan met een penseel! Of… 
toch met een pen?

Droom jij ook wel eens weg bij al die mooie handgeschreven 
quotes op Pinterest? Martine Boere van Studio Suikerzoet leert 
je graag hoe jij hier zelf mee aan de slag kunt gaan. Ze toont je de 
basis-skills zodat je de techniek onder de knie krijgt en geeft je tips 
over de verschillende materialen waarmee je kunt werken. We 
gaan niet alleen oefenen met letters maar je gaat ook naar huis met 
je eigen poster voor thuis aan de muur.
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ORDE OP ZAKEN
dinsdag 26 september • 19.30 – 21.30 uur • € 6  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht

Omwille van ons drukke leven is het soms moeilijk om ‘orde op 
zaken’ te stellen: een huishouden combineren met een drukke 
baan of andere taken vraagt enorm veel energie.
De opruimcoach of ‘Professional Organizer’ biedt praktische tips 
en tricks die er niet alleen voor zorgen dat regelmatig een plekje 
in huis opruimen opnieuw haalbaar wordt, maar dat opruimen 
zelfs een energiegevende in plaats van een energieslopende 
activiteit wordt.

2017
26 
SEPTEMBER

DINSDAG

WORKSHOP
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WORD BLOGGER 
Dinsdag 10 oktober • 19.30 – 22.00 uur • € 6  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht

Anne is een 33-jarige mama van 
vijf kinderen en is de bekendste 
mamablogster van Vlaanderen 
met meer dan 10000 bezoekers 
per dag.  Ze werkt fulltime en wil 
op haar blog inkijk geven in haar 
drukke en kleurrijke leventje.

In deze workshop bekijkt ze met 
jullie hoe je aan een blog begint.  
Ze bespreekt de praktische 
kant en de systemen om een 
blog op te starten, maar ze 
heeft het uiteraard ook over 
de inhoudelijke kant. Wat wil 
je gaan vertellen en delen met 
je lezers en hoe maak je het 
verschil met de duizend andere 
blogs op het net? Hoe maak 
je mooie foto’s en hoe blijf je 
authentiek?  

 

WORKSHOP

2018
10 

OKTOBER

DINSDAG
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CREATIEF INPAKKEN
dinsdag 7 november • 19.30 – 21.30 uur • € 15  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht

Wil je tijdens de feestperiode graag je vrienden verrassen 
met origineel ingepakte cadeaus? Dan is deze workshop 
iets voor jou! Anne-Catherine van studio CloClo toont je de 
basistechnieken met papier en lint, maar ook enkele bijzondere 
en hedendaagse manieren zoals met bloemen en pompons. 
Je gaat naar huis met je eigen inpakwerk en heel veel inspiratie. 
Vergeet niet zelf een cadeautje mee te brengen voor het vrije 
moment.

2017
07 
NOVEMBER

DINSDAG

WORKSHOP

© studio cloclo
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TRENDY KERSTVERSIERING MAKEN 
zaterdag 25 november • 14.00 – 16.30 uur • € 15  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht

Ben je die typische en oubollige kerstversiering beu? Wil je wel 
eens wat anders dan rode en groene kerstballen? Volg dan zeker 
de workshop Trendy Kerstdecoratie. Je leert de verschillende 
"Pinterest perfecte" DIY items maken, zoals kerstballen, slingers 
en advents-kalenders.

WORKSHOP

2017
25 

NOVEMBER

ZATERDAG
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EIGEN KEUKENCADEAUS MAKEN
donderdag 30 november • 19.30 – 22.00 uur • € 15  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht

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. 
Of maak een mengeling voor een 
verrassend florale of net robuuste 
thee. En voor de bomma is er nog de 
rumtopf met seizoensfruit. 

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

2017
30 
NOVEMBER

DONDERDAG

WORKSHOP
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ECOLOGIE OP HOGE HAKKEN:   
COSMETISCH PRODUCTEN 
donderdag 14 december • 19.30 – 22.00 uur • € 15 euro  

Wist je dat de meeste crèmes 
slechts 3 procent werkzame 
stoffen bevatten? De rest is 
water, geleermiddel, alcohol, 
bewaarmiddelen en synthetisch 
parfum. 

Tijdens deze workshop leer je 
verzorgingsproducten op maat te 
maken die 100 procent natuurlijk 
zijn. 

Je maakt een dagcrème op maat van 
jouw huid en krijgt tips over hoe je je 
huid het beste kan verzorgen op een 
natuurlijke manier. De producten 
die je maakt neem je mee naar huis, 
samen met de recepten. Zo kan je 
nadien zelf aan de slag.

WORKSHOP

2017
14 
DECEMBER

DONDERDAG
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FEEEEST IN HET PARK 
zaterdag 8 juli 2017 • 14.00 uur • gratis

Tijdens het tweede weekend van juli 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 derde keer toveren we het park om tot een 
sfeervol geheel. Je kan opnieuw komen genieten van een verse 
cocktail in de zomerbar  of een lekker hapje eten bij één van de 
vele foodtrucks.

Voor de kinderen is er animatie, theater en een nostalgische 
zweefmolen. Over heel het park verspreid staan er unieke 
speeltuigen voor alle leeftijden. Wie nog op zoek is naar leuke 
cadeautjes of spullen kan terecht op de pop-up markt. Tussendoor 
zijn er ook mobiele acts, muziek en een fanfare met een hoek af. 
We sluiten de avond sfeervol af met een spetterend optreden.

De kinderen van de scholen in Brecht zorgen er mee voor dat 
het park prachtig versierd is. De dansers van Dancarta zorgen 
opnieuw voor een spetterend optreden.

Kom mee feeeest vieren en laat je verrassen!

foto's © Pascale Degeeter
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