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Locatie
GC Jan Vander Noot
Mudaeusstraat 9 • 2960 Brecht
Kapel Oude Klooster
Gasthuisstraat 42 • 2960 Brecht
OC 't Centrum
Dorpsstraat 73 • 2960 Sint-Lenaarts
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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.

COLOFON
v.u. Frans Van Looveren • Molenstraat • 2960 Brecht
Drukwerk: artoos group • Oplage: 14000 ex.

Tickets
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, workshops, uitstappen,
kapelsessies en familieaanbod: zaterdag
15 juni 2019 om 10.00 uur (dienst vrije
tijd + online) Losse tickets: maandag 24
juni 2019 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?
GC Jan Vander Noot 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 - 03 330 11 20
kris.vandijck@brecht.be
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the wall of fame in
GC Jan Vander Noot
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PERSONA SONG GRATA
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donderdag 5 september 2019 • 20.15 uur
Kapel Oude Klooster • € 5
1 stem, 1 gitaar én bijpassende foto’s !
De songs fungeren als kapstokken voor anekdotes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het Motown-label en zijn Engelse tegenhanger
de Britse schrijfster Emily Brontë
de ‘broodmuzikanten’ van The Wrecking Crew
waarom het conceptalbum gedoemd is om te verdwijnen
een ‘mashup’ van Nile Rodgers, Madonna en Elmore James
over hard werkende, onbekende songwriters achter de hits
het nauwelijks te onderschatten belang van de Engelse
dj John Peel
Beatles producer George Martin en zijn liefde
voor filmmuziek
kan kunst levens redden? In het geval van Bowie zeker wél!
……

Een boeiende zwerfroute door 60 jaar popmuziek….

HUMOR
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BART CANNAERTS (TRY-OUT)
WE MOETEN NOG EENS AFSPREKEN

woensdag 18 september 2019 • 20.15 uur • OC ‘t Centrum • € 13/15
Na een break van vijf jaar is Bart Cannaerts eindelijk terug waar hij het liefste
is: op een podium. Tegen eind september
2019 wil hij zijn vierde avondvullende
voorstelling klaar hebben met de
toepasselijke titel ‘We moeten nog eens
afspreken’. En daarin gaat hij doen wat
hij het beste kan: verhalen vertellen over
alles en liedjes zingen over niks. Geloof
ons: daar wil je bij zijn.

©foto: Johannes Vande Voorde

In 2006 won Bart Cannaerts in
Nederland de Culture Comedy Award en
in 2007 won hij Humo’s Comedy Cup.
Sindsdien maakte hij drie volavondshows
(‘Ik tel tot tien’, ‘Waar is Barry?’ en
‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’)
en was hij een graag geziene gast in
onder andere De Slimste Mens, Mag
Ik U Kussen en Kalmte Kan U Redden.
Tussendoor was hij achter de schermen
ook nog eens verantwoordelijk voor
de prijzen winnende tv-programma’s
Benidorm Bastards, Wat Als? en Taboe.
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JEF NEVE EN TEUS NOBEL
NEVE / NOBEL

6

vrijdag 20 september 2019 • 20.15 uur • OC ’t Centrum • € 18/20
Jef Neve, alom bekend in Vlaanderen als veelzijdig pianist op
zowel de pop-, jazz- als klassiek podia, en als componist van
verschillende prijswinnende soundtracks en albums, hoeft niet
echt meer geïntroduceerd te worden.
Bij het maken van zijn meest recente album "Spirit Control”,
deed hij voor het eerst beroep op de jonge, getalenteerde
Nederlandse trompettist Teus Nobel. De verrassing, in positieve
zin welteverstaan, was heel groot toen hij merkte dat Teus van
grote meerwaarde was bij het maken van bepaalde songs in de
studio. De samenwerking tijdens de opnames van het album was
zo goed dat Jef besloot om Teus ook te gaan meenemen bij de
Spirit Control-shows in Nederland, waardoor hun muzikale en
vriendschappelijke connectie alleen maar groeide.
Composities van Jef Neve en Teus Nobel zelf, in combinatie met
enkele leuke jazz-standards, doorspekt met praatjes van twee
verbaal heel sterke heren die elkaar op het podium uitdagen en
plagen, maar vooral heel goed aanvoelen. Een plezier om naar te
kijken en te luisteren!

TE GAST

27
VRIJDAG

BER

SEPTEM

2019

MARC HERREMANS
vrijdag 27 september • 20.15 uur • OC ’t Centrum • € 6/8
Marc Herremans trainde in 2002 voor de Ironman triatlon in
Lanzarote. Tijdens een afdaling ging het mis en geraakte hij vanaf de
borst naar beneden verlamd. Hij werd veroordeeld voor de rest van
zijn leven in een rolstoel.
Ofwel kon Marc bij de pakken neerzitten, ofwel maakte hij er
iets positief van. Hij zag zijn kans om het onmogelijke om te
zetten in het mogelijke, dankzij de steun van familie en vrienden.
Zijn doorzettingsvermogen bracht hem tot wat Marc nu is: een
vechter die tevens andere mensen aanmoedigt en coacht om hun
doelen te bereiken.
Triatleet Marc Herremans leert je aan de hand van zijn eigen
levensverhaal hoe je anders kan omgaan met tegenslagen en zo
kan groeien. Hij toont hoe je onverwachte veranderingen positief
kan ombuigen, laat je ontdekken wat écht belangrijk is in het leven
en bewijst dat je uit tegenslagen wel degelijk kracht kan putten.
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Wist je dat Brecht wekenlang recht in de frontlinie lag tijdens de
bevrijding en bijgevolg verdeeld was in 2 zones ? Het noordelijk deel
van Brecht werd pas een maand later dan het zuidelijk deel bevrijd.
De bevrijders brachten niet alleen chocolade, panty’s en
sigaretten maar vooral ook hoop voor de toekomst en de
wederopbouw van onze regio.
De Bevrijdingscolonne die deel uitmaakt van Liberation Route
Europe (mét prestigieuze erkenning van de Raad van Europa)
laat je vanop de eerste rij deze momenten mee beleven. De
aansluitende tentoonstelling biedt je een unieke blik terug in de tijd.
Wil je meer weten over strategische locaties of persoonlijke
verhalen uit deze periode? Schrijf je dan snel in voor de gegidste
activiteiten. Plaatsen zijn beperkt!
Activiteiten:
Bevrijdingscolonne met militaire voertuigen, tentoonstelling en
animatie (Brecht centrum)

dinsdag 10 september 2019 • vanaf 09.00 uur • Gratis
Avondwandeling WOII met gids en animatie (Sint-Job-in-’t-Goor)

zaterdag 28 september 2019 • vanaf 19.00 uur • € 5
Bustocht WOII met gids (verschillende locaties in Brecht en
deelgemeenten)

zondag 29 september 2019 • vanaf 14.00 uur • € 7 (incl. drankje)

HUMOR
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JASPER POSSON & SEPPE TOREMANS
EVEN VOORSTELLEN

vrijdag 11 oktober 2019 • 20.15 uur • GC • € 14/16
Seppe Toremans is één van de creatieve breinen achter
succesprogramma's als 'Wat als' en 'Hoe zal ik het zeggen'. Hij
speelde de finale van Humo's Comedy Cup 2012 en is al jaren
een vaste waarde op Vlaamse en Nederlandse podia. Hoog tijd
voor kennismaking met het grote publiek.
Jasper Posson is de winnaar van de Lunatic Comedy Award 2017,
finalist van Humo’s Comedy Cup 2018 en de nieuwe rijzende
ster in comedy land. Hij speelde in het voorprogramma voor o.a.
Bas Birker en Steven Mahieu. Deze vrolijke Antwerpenaar lacht
met alles en iedereen; verzuurde politici, ongelukkige dolfijnen en
Antwerpenaren die zichzelf te serieus nemen.
Een double bill met twee
stand-up comedians
pur Sang. Seppe
Toremans zag je reeds
als getalenteerde MC
van onze comedyavond
in het voorjaar. Jasper
Posson was jarenlang de
drijvende kracht achter de
programmatie van het GC
van Brecht. Nu keert hij dus
terug om plaats te nemen
op het podium.

9
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ERIK VLAMINCK
DIKKE FREDDY

vrijdag 18 oktober 2019 • 20.15 uur • GC • € 9/11
10

Dakloze Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, fulmineert en
reclameert al meer dan twintig jaar over de wantoestanden die
hem en zijn lotgenoten treffen in hun dagelijks geploeter.
In doorgaans humoristische, maar vooral trefzekere brieven kaart
hij armoede en ongelijkheid aan bij het OCMW, reisbureaus,
de koning der Belgen, de burgemeester der Antwerpenaren en
zowat alle ministeries, van Welzijn tot Tewerkstelling en van
Volksgezondheid tot Huisvesting.
Behoud de Begeerte stuurt hem nu op tournee om zijn mening en
wederwaardigheden uit te dragen, en hem ten minste voor die tijd
een dak boven het hoofd te bieden.
De pen van Dikke Freddy wordt vastgehouden door roman- en
theaterauteur Erik Vlaminck (1954). Hij kent de wereld van Dikke
Freddy uit een vorig leven als projectleider in de psychiatrie en de
thuislozenzorg. Sporen daarvan zijn in al Vlamincks boeken en
theaterwerk terug te vinden, maar de ‘Brieven van Dikke Freddy’
zijn wel het meest tastbare gevolg van een confrontatie met
mensen die het in het leven niet op een presenteerblaadje kregen.
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met De Schakel, De Kar, De Gezinsbond,
KWB & Davidsfonds.

© Foto: Otto Dix
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GILI (TRY-OUT)
zaterdag 19 oktober 2019 • 20.15 uur • GC • € 8/10
Nu Charlatan bijna klaar is met zijn publiek een loer te draaien,
is het tijd voor een nieuwe show van Gili. Hij heeft een aantal
truken in zijn mouw en wil die -op eigen risico- uittesten op zijn
welwillend publiek. Wie durft het aan?
Voor de eerste keer neemt Gili een voorprogramma mee en dat
is niemand minder dan Piet Kusters. Je hebt hem wellicht al aan
het werk gezien dit jaar in Belgium’s Got Talent.
11
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ANN CEURVELS & JONAS WINTERLAND
ETIKETJES

donderdag 24 oktober • 20.15 uur • GC • € 6/8
Als moeder van een puberzoon met autisme en echtgenote van
een man met ADHD kreeg het leven van actrice Ann Ceurvels een
onverwachte wending. Ze vond met haar familie rust in de Kempen
en ging werken als kindercoach. Tijdens de lezing ‘Etiketjes’ legt
Ann uit waarom zoveel kinderen tegenwoordig een ‘etiketje’
dragen. Ze probeert de ontelbaar vele ouders en families die er elke
dag mee leven een warm hart onder de riem te stoppen.
Jonas Winterland zorgt voor de muzikale omlijsting. Jonas
Winterland is zelf niet vreemd aan een etiketje. Als introvert voelt
hij zich ook vaak onwennig in de maatschappij. Daar maakt hij
liedjes over.
Als songwriter wordt hij vaak vergeleken met Mark E. van
Eels. Ook Spinvis, Bon Iver en Christine and the Queens zijn
referentiepunten.
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DRIES & KATLEEN SCHEIR
DOUBLE BILL

vrijdag 8 november 2019 • 20.15 uur • GC • € 16/18
Wie één song van Dries hoorde, of hem live zijn gitaar zag
aanslaan, kan het getuigen: niemand blijft onbewogen bij het werk
van deze Belgische singer-songwriter. Het duurt maar enkele
seconden voor je verkocht bent aan zijn doorleefde stem en rauwe
nummers die balanceren tussen blues en folk. Eens fan, altijd fan.
Je zag Dries in het voorjaar van 2019 reeds solo als
voorprogramma van ‘The Bony King of Nowhere’. Nu keert hij
terug met een volledige bezetting!
Op ‘Border Guards’, het debuutalbum van Katleen Scheir dat in
december 2018 uitkwam bij Starman Records, hoor je sterke folky
tekstnummers in de traditie van Joni Mitchell en Alela Diane.
Border Guards bevat een selectie uiterst persoonlijke, emotionele
en eerlijke songs waarmee Katleen Scheir ook live haar publiek
keer op keer weet te ontroeren.

©Foto: Guido De Schepper

©Foto: Susan Banafti
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CHRISTOPHE VANDEGOOR
RADIO KOERS

vrijdag 22 november 2019 • 20.15 uur • GC • € 16/18
In Radio Koers vertrekt sportjournalist Christophe Vandegoor
vanuit zijn tienerjaren en een kortstondig bestaan als een
bescheiden jeugdwielrenner. Met de blijvende herinnering aan die
ene overwinning. Helaas verzeilt het talent in een tweede waaier…
Met een microfoon in de hand lukt het iets beter om live vanop
een Alpentop in de Tour of vanuit de legendarische wielerbaan van
Roubaix de luisteraar mee te zuigen in de actie.
In deze voorstelling vol wielerverhalen en muziek sleurt Vandegoor
je live mee in een massasprint, op zoek naar momenten
van ontroering, zowel in de sport als in de muziek: van de
Amsterdamse humor van Gerrie Knetemann, de aura boven het
hoofd van Frank Vandenbroucke, het instinct van de sprinters tot
het rock-‘n-rollgehalte van Bradley Wiggins.
Radio Koers is een ode aan de radio en de verbeelding!
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JOHAN TERRYN
ANKERMAN

zaterdag 23 november 2019 • 20.15 uur
GC • € 16/18
Kunnen we ons zelf veranderen? Is het leven
maakbaar?
Leiden we het leven dat we willen leven of dat we
denken te mogen leven?
Henry Ford zei ooit:
“Of ge nu denkt dat ge ’t kunt, of denkt dat ge ’t
niet kunt, ge hebt altijd gelijk.”
Maar dan in beter Engels.
Ge kunt dus maar beter geloven dat ge ’t kunt.
“Ankerman” vertelt het verhaal van een
nieuwslezer die compleet verlamd geraakt van
angst voor de wereld waarover hij bericht. En
of die erin slaagt het scherm stuk te slaan dat
tussen hemzelf en die wereld staat.
De nieuwe voorstelling van Johan Terryn
wordt weer een feest van groteske verhalen en
cabareteske trouvailles. Hoe lang kan je naar
een robotstofzuiger kijken? Hoe krijg je een vast
zittende trouwring uit? Hoe geraak je in het hier
en nu? En wat kunnen we leren van de walvis?
Allemaal vragen in het hoofd van zijn personage
onderweg naar die ene ultieme vraag: Hoe kan
je op het einde van je leven samenvallen met de
mens die je had willen worden?

15
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GEERT VERDICKT (BUURMAN)
EINZELGÄNGER

vrijdag 6 december 2019 • 20.15 uur
GC • € 18/20
Één man.
Een gitaar,
en een hoop verhalen.
Einzelgänger is de eerste solo-voorstelling
van Buurman-frontman Geert Verdickt.
Waar Dans en Dwaal vurig was, en dansbaar,
stript Verdickt nu in Einzelgänger alles,
tot enkel de essentie overblijft.
Liefde in verschillende gedaanten.
Eindes met een nieuw begin.
Op zoek naar de barst.
De barst waarlangs het licht naar binnen komt.
(L.Cohen)
©Foto: Karel Uyttendaele

Tijdens de voorstelling wisselt Verdickt nummers uit het
nieuwe album Einzelgänger
af met ouder werk:
London Stansted, soms ben jij de zon en ik de maan,
Rocky, Pruimelaar, Zo voorbij of Bladeren van goud,...
Einzelgänger.
Autobiografisch, zoals steeds.
Niet eenzaam,
maar alleen.
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DAVID GALLE
KOMT

zaterdag 7 december 2019 • 20.15 uur • GC • € 16/18
In de tijden waarin iedereen zich een virtuele identiteit kan
aanmeten gaat David Galle tegen de stroom in. Hij is niet op tv of
online. Hij komt. In het echt.
Op zoek naar de klik zonder muis. Naar het contact zonder stopcontact, een band zonder breedband. Analoog, echt en recht voor
jouw neus. Je kan hem aanraken.
Geen gemanipuleerd verhaal vol zelfvertrouwen met alleen maar
gefilterde momenten waar zijn schoonste kant goed uit komt.
Neen, dit is het verhaal van een mondige twijfelaar. Dat zie je niet
veel meer.
Kom af, want David Galle komt!

©Foto: Sammy-Slabbinck

“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)
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MARCEL VANTHILT
PLAYLIST

zaterdag 25 januari 2020 • 20.15 uur • GC • € 16/18

18

Dé muziek van het jaar in een humor-kritisch overzicht. Vanthilt
heeft alles beluisterd en fileert de snert van het goud. Kritisch en
genadeloos, ja. Maar ook devoot aanbiddend als fan.
Een energieke vertelstijl in een meeslepende monoloog met
weetjes, leuke anekdotes, muziekfragmenten en gegarandeerd
géén gezang van hemzelf. Of toch niet te veel, 'n beetje
misschien...
2019, dé playlist, toegelicht & horizontaal geklasseerd door
Marcel Vanthilt.
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RUBEN VAN GUCHT
SPORTMAN II

zaterdag 8 februari 2020 • 20.15 uur • GC • € 9/11
Elk nadeel heb z'n voordeel. Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet
verliest. (J. Cruijff)
Daar is ‘m, daar is ‘m! Gaaaaaan Jan, ze kunnen niet volgen! (R. De Saedeleer)
Tommeke, tommeke, tommeke, wat doe je nu? Het schaap is de preut af. (M. Wuyts)
Onder druk wordt steenkool diamant. (T. Boonen)
De dag voordat ik sterf word ik een Duitser. Want ik heb liever dat een Duitser
sterft, dan een Hollander. (J. Boskamp)
Een kleine greep uit een rijk arsenaal. Gevleugelde woorden.
In SPORTMAN II gaat Ruben Van Gucht op jacht naar legendarische
uitspraken in de sportgeschiedenis. Aan de hand van oneliners vertelt
Ruben Van Gucht het verhaal achter de quote, het verhaal van de
persoon die ze uitsprak, het verhaal van wat de gevolgen ervan waren
en vooral hoe die woorden een rol spelen in het leven van hemzelf.
Opnieuw geflankeerd door troubabroers Mathieu & Guillaume.
SPORTMAN II is een inkijk in het leven van Ruben Van Gucht, maar
vooral een trip down memory lane, langsheen grote kampioenen met
grote verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes.
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DE GROTE FOULÉE
EEN PAAR IS TWEE

vrijdag 14 februari 2020 • 20.15 uur • GC • € 14/16
Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants verkennen
de geometrie van de liefde en zoeken uit of je van een rechte
lijn tussen twee mensen een driehoek of zelfs een vierkant kan
maken zonder dat er slachtoffers vallen. Nee dus.
Willem en Greet zijn gelukkig getrouwd. Willem en Mia zijn
gewoon collega’s. En dan is daar opeens Ronald en verandert
alles. Greet heeft een verhouding met hem, en Willem vraagt
zich af of hij dat nu ook moet doen.

20

Wat zijn de drie voorwaarden voor verliefdheid? Wat is er
nodig om vriendschap tussen een man en vrouw kans op
slagen te geven? Kan het altijd erger?

cila G
© Lu

o
uich

n

Een stuk waarin humor het op punten haalt van tragiek, en
waarin het gevecht tussen lust en liefde onbeslist eindigt.

HUMOR
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STEVEN MAHIEU
FULL CONTACT TOUR

zaterdag 7 maart 2020 • 20.15 uur• GC • € 14/16
Geef toe, niemand is te overtuigen met een
tekstje over de inhoud van een nieuwe
voorstelling. Laten we daar dus geen inkt aan
verspillen. De ‘Full Contact Tour’ is de vierde
zaalshow van Steven Mahieu en toont de
comedian op zijn best: heftig*.
* “heftig” in Van Dale:
1 driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2 hevig, krachtig, fel
3 erg goed, leuk
Support act: Pieter Elias
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© Foto: Hanne Fransen

2020

GEPETTO AND THE WHALES
zaterdag 14 maart 2020 • 20.15 uur • GC • € 16/18
De nieuwste plaat van Gepetto and the Whales is herfstige,
weemoedige muziek over herfstige, weemoedige onderwerpen.
Over vriendschappen die vervagen, mensen die verdwijnen,
keuzes die gemaakt moeten worden en evenwichten die
verstoord raken. Het zijn nummers die aantonen dat Geppetto
And The Whales volwassen is geworden. Alsof de tweede plaat
werd overgeslagen om meteen de derde te maken. Minder
verhaaltjes, meer persoonlijke bespiegelingen.
En dat brengt ons meteen tot de essentie: na een lange zoektocht
heeft Geppetto and the Whales zichzelf terug gevonden. Rijper,
vitaler en beter dan eerst. Maar vooral: gretig om weer op een
podium te staan.
Het échte verhaal begint nu pas.
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SENNE GUNS
OPUS3

vrijdag 20 maart 2020 • 20.15 uur • GC • € 18/20
“Opus 3” is een cabaret-debuut waarin pianist en zanger Senne
Guns kleine verhalen vertelt en grote dromen filosofeert, terwijl
hij tussendoor de muziek èn zichzelf fileert. "De Goudvis”
wordt oud en kleine kinderen worden groot. Hoe deed Mozart
dat in godsnaam, een requiem componeren en tegelijkertijd
de wasmachine aansluiten terwijl Wolfgang Junior de kamer
bijeen krijste?
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© Foto: Lieven Dirckx

Met een unieke mix van humor, muziek en absurdisme was
“Opus 3” goed voor een finaleplek en tweede plaats op het
prestigieuze Leids Cabaretfestival 2019.
De jury prees hem als een “echte verhalenverteller in een
droogkomisch universum. Qua timing is hij briljant, zijn
grappen zijn minutieus geplaatst en zijn mimiek al net zo
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SECOND SON SAM
donderdag 23 april 2020 • 20.15 uur • Kapel Oude Klooster • € 5
Persoonlijk en confronterend, maar ook met hoop op een betere
toekomst. Second Son Sam speelt sfeervolle folkpop/folkrock die
doordringt tot in je ziel, die je tracht te raken met woorden recht
uit het hart.
Grenzen overschrijden en genres doorbreken is wat Second Son
Sam misschien wel het liefste doet. Muziekstijlen worden met
elkaar verweven om zo een unieke, diverse sound te creëren.
Wat je er ook van vindt, de nummers zullen zich zonder twijfel
verschillende dagen in je hoofd blijven afspelen.
Hadden we ook al gezegd dat al die pracht een lokaal kantje
heeft? Second Son Sam vind je regelmatig terug in de
repetitieruimtes van 't Jop!
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DIMITRI LEUE
WAT VALT ER?

vrijdag 24 april 2020 • 20.15 uur
OC 't Centrum • € 14/16
Dimitri Leue leest een brief voor van zijn
grootvader, een havenloods, die op een schone
dag merkte dat er niet alleen tabak en alcohol
van de boot valt.
Een nostalgisch, humoristisch verhaal over de
liefde.
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Scheepjes verwelken, bloemen vergaan,
maar spreekwoorden blijven altijd bestaan.
Ieder cliché heeft zijn waarheid, iedere
waarheid is als een pannenkoek. Hoe dun ook,
hij heeft altijd twee kanten.
En je kan er veel suiker op doen, maar als de
pannenkoek zout is, is hij zout.

©Foto: Kioni Pap
ado

Komt dat luisteren!

poulos

Een bitterzoet komisch verhaal met erotische
elementen. (Zoals daar zijn: een tepelhof
(eigenlijk 2), een snor (wel degelijk 1) en
olijfolie (ongeveer 250dl),...).
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CIRCUS RONALDO
SWING

van donderdag 21 mei t.e.m zaterdag 23 mei • 20.00 uur
Gemeentepark • € 14/16
Met ‘Swing’ maakt Circus Ronaldo het podium vrij voor een nieuwe generatie circusartiesten.
Een frisse waaier aan allround circusartiesten trekt alle registers
open, op maat van onvervalste swingmuziek uit de jaren veertig.
Een groot mechanisch Decaporgel brengt je meteen in de sfeer
van het oude circus en de variété. Groots spektakel en kleine
knipogen, swingende tonen en een vleugje verleiding. De aanstekelijke speelsheid, heerlijke dynamiek en blije opgewektheid van
Circus Ronaldo’s jonge garde laat je verliefd worden op circus zoals je het al lang niet meer zag. Het zestal van ‘Swing’ charmeert
niet alleen met humor en fratsen, maar laat je ook genieten van
ongekunstelde authenticiteit.
Deze voorstellingenreeks wordt georganiseerd in samenwerking met Brasschaat, Kapellen, Schoten.
Van en met Nanosh Ronaldo e.a.
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Audrey Dero
Tiger down

zondag 29 september 2019 • 14.00 & 16.00 uur • GC • € 10 • +6j
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Vandaag viert Audrey haar verjaardag.
Voor één keer zou ze een geslaagd feestje willen: ze zou heel graag
een worteltaart maken. Maar dit lukt nooit.
Ze nodigt het publiek dus uit om de worteltaart met haar voor
te bereiden en te delen, volgens het recept van haar knuffel Félix
Flamingo. Maar Tijger nodigde zichzelf ook uit op het feest.
Telkens als Audrey wil koken, ziet ze iets dat op een tijger lijkt.
Tijger belet haar om te koken. Hij maakt het onmogelijk voor haar
om iets te eten. Hij maakt het gewoon lastig voor haar.
Alles wat Audrey heeft neemt Tijger weg.
Het eten... De drankjes...
Want Audrey is de persoon die hij eigenlijk écht wil zijn.
Audrey zou graag willen dat Tijger weggaat.
Audrey zou graag willen dat haar angsten verdwijnen. Audrey zou
graag willen dat alles terug normaal wordt.
Een surrealistische, grappige en beeldende voorstelling over hoe
onze angsten te temmen. Over hoe elke gevaarlijke, vreemde,
genadeloze tijger uiteindelijk soms alleen maar een lieve poes is.
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Sterrenkijken met
volkssterrenwacht urania

zaterdag 5 oktober 2019 • 19.45 uur • Gemeentepark
Brecht • € 5 • 6-12j
Stijg een hele avond op in de wondere wereld van de
sterrenkunde. Met pakkende verhalen over planeten
en sterrenstelsels, kometen en meteoren, actuele
ruimtevaartmissies en nog veel meer.
Bij helder weer: een heuse star-party! Leer de sterren en
sterrenbeelden herkennen aan de hemel via een “wandeling”
langs het firmament. Dan richten we telescopen en
verrekijkers op de kraters op de Maan, de ringen van Saturnus,
de maantjes van Jupiter, de rode Mars, dubbelsterren open
sterrenhopen, bolhopen, nevels en veel meer (uiteraard in
functie van de zichtbaarheid op dat moment).
Bij slecht weer verhuizen we naar binnen en maak je een
virtuele wandeling langs de hemellichamen aan de hand van
projecties.
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Hamertje Tik

zondag 20 oktober 2019 • 10.00 - 12.00 uur
OC 't Centrum • € 5 • 2-7j
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In de speelexpositie Hamertje Tik beweeg je via
spannende straatjes van het ene huisje naar
het andere schuurtje.
In deze werkplaatsen zijn interessante spullen
en materialen te vinden en kan er van alles
gebeuren. Bouw zelf een muurtje met echte
stenen. Of tik met tien vingers een brief op
een ouderwetse typemachine, stop ‘m in
een envelop en doe hem op de post. Met
zandlopers zie je hoe de tijd verstrijkt. Welke
bonen kunnen allemaal in een koffiemaler? Is
een sleutel kwijt: vind hem dan terug met een
magneet!
Hamertje Tik is een installatie waarin je speelt
met tastbaar materiaal, ontdekt hoe de dingen
echt in elkaar zitten en hoe de mechaniek
er van werkt. Inspirerend voor zowel de
allerkleinsten (waar zit de opening van een
doosje) tot iets oudere kinderen (hoe ver
schijnen zaklampjes).
En ouders, die spelen gewoon mee…
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Kunstendag voor kinderen

zondag 17 november 2019 • 10.00 - 13.00 uur • gratis
IKO, gasthuisstraat 42
Op 17 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.
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Spiekpietjes - de musical

zondag 1 december 2019 • 16.00 uur • GC • € 10 • +4 j
De Sint moet zich goed voorbereiden om naar ons land te
komen. Hij wil weten welke kinderen braaf zijn en welke
ondeugend. Daar heeft hij zijn Spiekpietjes voor. Het zijn kleine
Zwarte Pieten die zich bij kinderen in huis of in een klasje
verstoppen. 'De Spiekpietjes' verstoppen zich op de gekste
plaatsen en helpen de Sint altijd om alle cadeautjes op tijd te
hebben en ieder kind blij te maken.
32
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Tal en thee - De Roofkes

woensdag 29 januari 2020 • 15.00 uur • OC ’t Centrum
€ 10 • +6j
Een woest muzikaal sprookje voor al wie (g)een broer heeft.
Dat het overal gevaarlijk is
dat er scherpe dingen rondslingeren
dat weet iedereen, zeker de bange moeders
die houden hun kinders binnen of ingepakt
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Maar de broers weten wel beter die weten dat alles wat openligt
wel weer aan elkaar groeit soms nog beter dan ervoor
en dat je van elk korstje een beetje groeit
en misschien zijn al die beetjes bij elkaar wel genoeg
* roof (de; v(m); meervoud: roven) korst van een wond
De Roofkes is een zinderend broeierig verhaal over
twee broertjes, een grote schervenhoop en bange
moeders.
De weerbarstige broers zijn hongerig naar grote
verhalen, maar wat betekent het om op te groeien
in een wereld die beheerst wordt door de stemmen
van bange moeders? En hoe gevaarlijk is de wereld
eigenlijk? De Roofkes is een ode aan het veerkrachtige,
vrije en spelende kind dat recht heeft op een eigen
universum: woest en groots.

©Foto: M
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Nat gras - heel-huids
zondag 22 maart 2020
15.00 uur • GC • € 10 • +2,5j
Voelen voelen
vel voelen
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Grote bos,
helemaal los
Lange benen…
zijn nu verdwenen.
Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot de dagelijkse
ontdekkingen rond ik en jij. Mijn arm is bruin, en die van jou? Ik heb
blonde staartjes, en jij?
Eenmaal ouder wordt het haar een deel van onze identiteit, en
leeft er ook al heel wat onder ons vel. In deze voorstelling vloeien
beide werelden moeiteloos in elkaar over zodat zowel jong als oud
geboeid blijft.
Een sterrenhemel van sproetjes, een rilling met kippenvel, de
tekening van een litteken of de plooi van een lachrimpel. Een
krullenbos, een grijze kop, kaal of 2 vlechten. ‘heel-huids’ gaat over
je binnen- en buitenkant en hoe deze in relatie staan tot elkaar.
Laat je heel-huids meevoeren in een wereld van verrassende dans
en sterke beelden!

© Foto: Samuel Baidoo

Woelen woelen
haar woelen
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Peepshow

zaterdag 16 mei 2020 • 14.00 uur • GC • € 10 • 9-12j
Reis jij graag in een supersnelle trein? Tuur je dan naar grazende
koeien of kijk je stiekem binnen in de achtertuintjes? Tijdens
‘Peepshow’ bestuur je zelf een filmende locomotief. Ga aan de
slag met een actiecamera, film je oog in close-up en kruip in
de montagecel. Bouw nadien je eigen decor en breng het tot
leven met je handen of je hoofd. De spanning stijgt als de trein
passeert. We maken met de ganse groep een kortfilm.
Kunst in Zicht is een vrijhaven voor actieve kunsteducatie. Dat
doen ze enerzijds in een labowerking met kinderen en jongeren.
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AFRICAMUSEUM TERVUREN
zondag 22 september 2019 • vertrek 09.00 uur
aankomst 16.30 uur aan gc Jan vander Noot met
bus • € 16 volwassene / € 8 kind (6-12 j)
Het vernieuwde Africamuseum in Tervuren opende
in december 2018 zijn deuren, hoog tijd voor een
bezoek dus.
Optie 1:
Onder leiding van een deskundige gids ontdekken
we het museum. Deze rondleiding focust op de
hoogtepunten van de permanente tentoonstelling.
Aan de hand van de vele topstukken die het
museum rijk is, vertelt de gids een verhaal
over de koloniale geschiedenis, het materieel
en immaterieel erfgoed en de biodiversiteit in
Centraal-Afrika, maar ook over onze multiculturele
samenleving, maatschappelijke kwesties en
duurzame ontwikkeling. Deze rondleiding richt zich
op volwassenen.
Optie 2:
Het Africamuseum ontdekken met het ganse
gezin? Maak kennis met de verscheidenheid aan
culturen en de natuurlijke rijkdom van CentraalAfrika.
De unieke collecties prikkelen je nieuwsgierigheid
en bieden meer inzicht in deze bijzondere streek.
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DRAAISCHIJF
zaterdag 5, 19 & 26 oktober 2019 • 10.00 - 13.00 uur • GC • € 60
Tijdens deze driedaagse draaicursus proef je van een initiatie
in het centreren, het optrekken en vormgeven van de klei op de
draaischijf. Je leert de basisbeginselen van het pottendraaien,
het verfijnen ervan, het afdraaien en decoreren van je werken.
Kortom, ontdek de kracht en kunst van de klei.
De gedraaide potjes kunnen nadien door de lesgever worden
gebakken en geglazuurd.
Je werkt tijdens deze lessenreeks per twee aan een draaischijf.
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HERFSTBOEKET UIT EIGEN TUIN
zaterdag 12 oktober 2019 • 10.00 - 12.00 uur • GC
€ 10 (inwoners van Brecht en Velt leden € 5)
In de border, een plukveldje of in de moestuin… In principe is er
in iedere tuin wel ruimte voor mooie plukbloemen. Zelfs in het
najaar is er nog zoveel te vinden. Van Annick Hollebeke kom je
veel te weten over planten en plukbloemen die goed gedijen in je
eigen tuin en geschikt zijn voor in een vaas.
Ze toont ons hoe je met eenvoudige middelen tot verrassende
resultaten komt en maakt enkele prachtige herfstcombinaties van
bloemen, planten en grassen uit eigen tuin. Je vertrekt huiswaarts
met een heleboel ideeën om er heel het jaar door iets moois van
te maken.
Om blij van te worden!
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DE VOORRAADKAST 2.0
NIEUWE CONSERVEN
40

donderdag 17 oktober 2019 • 19.30 – 22.00 uur
Kapel Oude Klooster • € 18
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.
Wat dacht je van een zelfgetrokken gin, kruidenzouten, -olies en
– azijnen en theeblends met kruiden en bloemen. Een confituur
van groenten? Een pickle of chutney of zelfgemaakt fruitleer?
Alle oogst en overschotjes verwerk je in een wip tot een kruidige
conserve.
Smaak verzekerd!
Meebrengen: een mes en plank, wat confituurbokalen.
Lesgevers is Natalie Schrauwen van LesOdettes. Deze kok, herboristen auteur is
gebeten door eten en onderzoekt graag oude procédes en nieuwe smaken.
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KWEEPEER MET PIT
dinsdag 22 oktober • 19.30-22.00 uur • OC ’t Centrum
€ 8 (inwoners van Brecht en Velt leden € 4)
Deze mooie goudgele vrucht kan met de juiste aandacht en wat
extra tijd heerlijke producten opleveren! In culinaire bereidingen
geeft de kweepeer een heel bijzondere smaak en bijzonder aroma.
Naast de vele culinaire bereidingen is de kweepeerpitgel in de
cosmetica waardevol.
Herboriste Bieke Roovers leert ons een verzorgende handcrème
te maken en samen wisselen we allerlei weetjes uit over
geneeskrachtige en culinaire toepassingen.
Deze workshop wordt georganiseerd i.s.m. Velt Noorderkempen
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MAAK JE EIGEN
LUXE KEUKENCADEAUS
donderdag 14 november 2019 • 19.30 - 22.30 uur • GC • € 22
Geen 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?
42

Maak zelf je favoriete kruidenblends om cadeau te geven aan
vrienden en familie: dukkah met amandel, za’atar, gerookt zout.
Of fabriceer een mengeling voor een verrassend florale thee.
Fermento’s kunnen zich wagen aan melkzuurgepekelde radijzen
en roze kolen met kruiden. En voor de bomma is er nog de
rumtopf met seizoensfruit of een frisse limoncello.
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STEMPELEN MET RELIEFPOEDER
Dinsdag 19 november 2019 • 19.30-21.30 uur
Kapel Oude Klooster • € 20
Stempels zijn al weer een tijdje helemaal terug van
weggeweest! Wil je ze nog nét dat beetje extra geven?
Dan moet je aan de slag met reliëfpoeder en een heatgun.
Tijdens deze workshop leert Stempelmie je hoe. Eerst maak
je een stempel, daarna ga je er mee aan de slag en gebruik je
reliëfpoeder op een notitieboekje, pergamijnzakjes en kaartjes.
En met de feestdagen in aantocht is het de ideale gelegenheid
om die kerstkaartjes en kerstdecoratie te voorzien van een extra
touche!
Je sneed nog geen stempel? Geen probleem, Stempelmie leert
je hoe je een leuke stempel kan maken zonder dat je aan het
gutsen moet.
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KOOK&KLEI
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vrijdag 13 december 2019 • 19.00 - 23.00 uur • € 38
Vertrek om 18.15 uur aan gc Jan vander Noot met bus.
In deze workshop bereid je een maaltijd écht van A tot Z. We
maken zelf onze borden, bereiden een verrassende maaltijd,
dekken een schone tafel. En uiteraard genieten we samen van
wat we allemaal gemaakt hebben.
Keramist Koen Ghesquière leert je de geschiedenis en de basics
van het pottendraaien. Samen met hem ga je aan de slag met
handgemaakt en wielgedraaid keramiek. Een maand na de
workshop krijg je je beste stuk gebakken en geglazuurd mee
naar huis.
Met natuurkok Natalie van LesOdettes verwerk je
seizoensgroenten en wilde planten tot een heerlijke vegetarische
maaltijd. We focussen op wat het seizoen aan frisse en kleurige
groenten biedt. Flavoured water, springrolls, een abondance
bowl, een fruitdessert en iets van het vuur.
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Mis deze vijfde editie van FEEEEST IN HET PARK niet.
Kom genieten van een verse cocktail in onze ZOMERBAR of een lekker
hapje bij één van de FOODTRUCKS.
Voor jong en oud valt er opnieuw heel wat te BELEVEN. Spring mee
met de Turbo Touw Tornado. Leef je uit op Gerard de Olifant en maak
een ritje op de nostalgische zweefmolen. Voor de autorenbaan werden
oude meubels omgetoverd tot racewagentjes. Laat je meeslepen
tijdens de voorstelling Springtime en tal van andere ACTS.…
Dancarta, jeugdharmonie De Eikel en andere Brechtse verenigingen
geven in hun SHOWS het beste van zichzelf. IKO en de
muziekacademie zorgen voor creatieve workshops.
We sluiten de avond sfeervol af met Papa Mojito. Hippe beats, rock‘n-roll, … zijn platenspeler draait op volle toeren.
De kinderen van de Brechtse scholen versieren het park kleurig en fleurig.
Kortom...

FEEEESt

WORDT weeR

AAPNORMAAL
foto's © Rani Poppe
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