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2019
11 
JANUARI

VRIJDAG
MUZIEK

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 
songschrijvers 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-
songwriter haast niet klinken.
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2019
19

JANUARI

ZATERDAG

MUZIEK

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 in-
dringende 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
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KAPEL SESSIES: LJM BAND
woensdag 30 januari 2019 · 20.15 uur · € 5  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht 

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’.

2019
30 

JANUARI

WOENSDAGMUZIEK
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SABINE DE VOS 
KRACHTIG VOOR, TIJDENS EN NA KANKER
donderdag 7 februari 2019 · 20.15 uur · € 8/6 

Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in zijn of haar leven 
geconfronteerd met kanker. Maar hoe vertel je zoiets aan je gezin? 
En hoe ga je er zelf mee om? Wat doet kanker met je lichaam en 
geest? Welke behandelingen zijn er? En vooral, hoe kun je tijdens 
zo'n negatieve periode toch positief blijven?

Sabine De Vos neemt je tijdens deze lezing mee in haar zoektocht 
naar antwoorden en toont je dat kanker je ook kracht kan 
geven. Ze deelt tips en tricks over hoe je je levenskwaliteit kunt 
verbeteren, hoe je het draaglijk kunt maken en wat lotgenoten 
heeft geholpen.

Sabine De Vos (°1967), onder andere bekend van 'De Droomfabriek', 
is presentatrice, politica en schrijfster voor jong en oud. Ze werd twee 
keer getroffen door kanker. Haar ervaringen schreef ze neer in het 
'K-boek', boordevol uitleg en praktische tips voor iedereen die van ver of 
dichtbij met kanker in aanraking komt.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. welzijnsdienst en SIGO
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07

FEBRUARI

DONDERDAG

TE GAST
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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 

DONDERDAGTHEATER

FEBRUARI
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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 probeert 
Lieve 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. 
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FEBRUARI

© Stefaan Temmermans
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SPEELMAN: PLUCHE
zondag 24 februari 2019 · 14.00 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
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FERMENTEREN
donderdag 28 februari · 2019 · 19.30 · €25

Fermenteren. Het schijnt dat dat 
gezond is. En poepsimpel.
Maar je vindt die levende wilde 
gefermenteerde producten zo goed 
als nergens. Hoe maak je fermented 
goodness? En hoe moet dat 
eigenlijk proeven? Hoe weet je of je 
fermentje echt bulkt van de gezonde 
beestjes, of je het maar beter laat 
staan? 

Tijdens deze workshop proeven we 
verschillende klare fermenten en 
gaan we vooral ook zelf aan de slag. 
We bereiden 2 groentenfermen-
taties, een starter voor een gefer-
menteerde drank en een granen- en 
peulvruchtenfermentatie.
Aan het eind van de workshop krijg 
je een boekje met recepten en mini-
mum 4 te verzorgen fermenten mee 
naar huis.

Schort, snijplank, dunschiller, snijmes en 4 glazen 
bokalen meebrengen

2019
28 

FEBRUARI

DONDERDAG

WORKSHOP

Lesgevers is Natalie Schrauwen van LesOdettes. Deze kok, herborist en auteur is gebeten door eten en 
onderzoekt graag oude procédes en nieuwe smaken.
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2019
15 

MAART

VRIJDAG
UITSTAP 

WORKSHOP

KOOK&KLEI
vrijdag 15 maart 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 ma-
ken 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 work-
shop 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 sei-
zoen aan frisse en kleurige 
groenten biedt. Flavoured 
water, springrolls, een 
abondance bowl, een fruit-
dessert en iets van het vuur. 
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CLAUDIA VAN AVERMAET  
JOUW GEZONDSTE LICHAAM OOIT
woensdag 20 maart 2019 · 20.15 uur · € 8/6   

Eindelijk werk maken van je goede voornemens voor het nieuwe 
jaar? Dan mag je deze lezing niet missen! Claudia Van Avermaet is 
yogadocente, voedingscoach, mindfulnesstrainer én auteur van de 
boeken ‘Power’, ‘Powerbody’, ‘Powerboost’ en ‘Mijn Powerplanner’. 
De zus van gouden medaillewinnaar Greg Van Avermaet is een 
vat vol energie. Ze reikt tijdens deze sessie praktische tips aan om 
strakker en energieker in je vel te zitten, maar ook om te ontspannen 
en gezonder te eten. Met haar 7 stappenplan toont Claudia je hoe 
je een andere levensstijl kan aanpakken én volhouden. Geen dieet, 
maar een extra boost voor jouw leven.

2019
20 

MAART

WOENSDAG
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31 

MAART

ZONDAG
UIITSTAP 

OUDER/KIND

ATELIERBEZOEK FROEFROE  
+ POPPEN MAKEN
zondag 31 maart 2019 · 10.00 - 13.00 uur· € 5 · 5 - 99 j
Vertrek om 09.15 uur aan gc Jan vander Noot met bus.

Wegens groot succes brengen we nog eens een bezoekje aan 
de fantastische werkplaats van Froefroe.
Meester-poppenmaker 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.

Na onze blik achter de schermen is het tijd om zelf aan de 
slag te gaan. Tijdens de workshop maak je je eigen speelpop 
uit mousse. Je leert trucs om een pop met karakter te 
bouwen. Zo beslis jij hoe je pop eruit zal zien. Een plezier om 
met de juiste knowhow aan de slag te gaan!
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2019
05 

APRIL

VRIJDAG

EEN AVONDJE CABARET  
STEFAAN DE WINTER, MAARTEN WESTRA HOEKZEMA 
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.

CABARET
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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

© Peggy Schillemans

2019
26 

APRIL

VRIJDAG
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COMEDY AVOND  
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.  

© Fil
ip Naudts
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DE LEKKERSTE ICE-TEA MAAK JE ZELF
donderdag 23 mei 2019 · 19.30 uur · € 10  
(inwoners van Brecht en Velt leden €5)

Van kruidenthee naar 
kruidenlimonade. Hoe maak 
ik van mijn tuinkruiden een 
heerlijke zomerdrank?
Op een warme zomerdag 
smaakt een gezonde 
'Homemade ice-tea' 
heerlijk verfrissend. En 
hoe leuk is het om je eigen 
kruidendrank in een grote 
kan met schijfjes citroen 
en verse munt te serveren? 
Fris of gezoet, met fruit of 
met kruiden; je zet snel 
verse kruidenlimonade 
naar je eigen smaak. 
Ontdek wat thee, kruiden 
en vruchteninfusies zijn, 
ontdek de verschillende 
technieken en leer op een 
natuurlijke manier zoeten, 
of moet dit misschien niet?

Deze workshop wordt georganiseerd i.s.m. Velt Noorderkempen 

2019
23 

MEI

DONDERDAG
WORKSHOP
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2019
02 

JUNI

ZATERDAG
WORKSHOP

OUDER/KIND

BAMBOOP®ET
REUZE CONSTRUCTIES MET BAMBOE
zondag 2 juni · 09.30 - 12.30 uur ·  € 5 · Gemeentepark · 5-12 j 
(met begeleiding van (groot)ouder)

Uit PET flessen maken we een PET-lint. We sjorren met dit 
lint, bamboestokken van alle formaten en elastieken heuse 
constructies: laat je fantasie maar de vrije loop als een echte 
architect. Op het einde staat er een uniek bouwsel met de 
meest bizarre vormen.

Daarna kun je met z'n allen in je zelfgebouwde dorp naar 
hartelust spelen!

We werken steeds in duo bij deze workshops. Koek en drankje inbegrepen.
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CAFÉ CONGÉ
donderdag 13 juni 2019 · 19.30 uur · Gemeentepark · € 10

Voor een tuinfeest of een picknick met dat wauw-effect hoef 
je echt geen uren in de keuken te staan of dure ingrediënten te 
kopen.
Met wat je al in huis hebt én je bloemenborder hebt, wat basic 
skills, en wat nieuwe smaakcombinaties maak je hapjes om je 
gasten te verrassen en verwennen.
Een limonade van je tuinrozen, kleurige salades, een ijskoude soep 
van meloen en komkommer, een papillot in bladeren of hooi, een 
eetbaar boeket dat tijdens de maaltijd slinkt ...
Nu nog een mooi gedekte tafel, een handvol vrienden, en een 
knisperend vuurtje. En enjoy!

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

© EefjeDeConinck 
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BLOEMBOEKETTEN  
UIT EIGEN TUIN
zaterdag 22 juni 2019 · 10.00 - 12.00 uur · Gemeentepark 
€ 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. Naast 
bloemen heb je vast ook wel een struik of vaste plant met 

mooi blad om het boeket 
helemaal af te maken. 
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 lentecombinaties 
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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Locatie
GC Jan Vander Noot
Mudaeusstraat 9 • 2960 Brecht
Kapel oude klooster
Gasthuisstraat 42 • 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 
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.

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:  
Welzijnscampus Sociaal Huis -  
03 330 11 20 - kris.vandijck@brecht.be

Ben je minder mobiel?
Vermeld dit dan zeker bij de reservatie. 
Wij zorgen voor een goed toegankelijke 
plek in de zaal. De zaal is toegankelijk 
via een schuine helling, er is geen lift.

COLOFON
v.u. Sven Deckers • Solvijnlaan 3 • 2960 Brecht
Drukwerk: artoos group • Oplage: 14000 ex.

GCBrecht

PRAKTISCHE  
INFO
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