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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 
(parking via fruithoflaan)

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.

PRAKTISCHE INFO

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.

Ben je minder mobiel?
GC Jan Vander Noot is toegankelijk via 
een schuine helling, er is geen lift.
We voorzien een beperkt aantal 
rolstoelplaatsen in zowel GC als OC. 
Reservatie hiervan kan voorlopig enkel 
via de ticketbalie.

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

COLOFON
v.u. Frans Van Looveren  • Molenstraat • 2960 Brecht
Drukwerk: artoos group • Oplage: 13350 ex.

GCBrecht
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2020KALENDER

 19/01  Nieuw Toast literair met Peter Terrin     p. 04

 25/01  Marcel Vanthilt - Playlist     p. 05

 29/01 Tal en Thee - De Roofkes     p. 06

 08/02  Ruben Van Gucht - Sportman II    p. 07

 14/02 De Grote Foulée - Een Paar Is Twee    p. 08

07/03  Steven Mahieu - Full Contact Tour    p. 09

 14/03  Gepetto and the whales     p. 10

 19/03 Nieuw Windowlettering     p. 11

 20/03  Senne Guns - Opus3     p. 12

 22/03 Nat Gras - Heel-Huids     p. 13

 23/04  Second Son Sam       p. 14

 24/04  Dimitri Leue - Wat valt er?      p. 15

 24/04  Erfgoeddag       p. 16

 14/05 Nieuw Gefermenteerde dranken    p. 17

 16/05  Peepshow       p. 18

 21-22-23/05  Circus Ronaldo – Swing    p. 19

09-16/06 Nieuw Workshop: Keukenkruiden    p.20

20/06   Nieuw Michael Van Peel –Try-Out     p. 22

 27/06 Feeeest in het park      p. 24

 29/08 Nieuw Workshop: Tomaten     p. 23
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2020
19

JANUARI

ZONDAG

BIBLIOTHEEK

TOAST LITERAIR MET PETER TERRIN
zondag 19 januari 2020 • 09.00 uur • kerklei 2, Sint-Job-in-‘t-
Goor • gratis

Op zo’n 200 plekken in Vlaanderen wordt in januari opnieuw de 
grootste literaire brunch van het jaar georganiseerd. In Brecht kan je 
genieten van een auteurslezing door Peter Terrin aangevuld met een 
heerlijk ontbijt.

Peter Terrins werk werd 
genomineerd voor verschillende 
prestigieuze literatuurprijzen, 
waaronder de Halewijnprijs en 
de Libris Literatuurprijs. In 2012 
ontving hij voor zijn roman Post 
Mortem de AKO Literatuurprijs.

Tijdens Toast Literair gaat de 
auteur het gesprek aan met 
interviewer Ludo Theunissen 
over zijn werkwijze, zijn oeuvre 
en zijn loopbaan. Ook is er ruim 
de tijd voorzien om vragen uit 
het publiek te beantwoorden. De 
ideale gelegenheid om dichter bij 
de auteur en zijn werk te komen, 
in de ontspannen sfeer van 
een ongedwongen ontbijt met 
heerlijke koffiekoeken!
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MARCEL VANTHILT - PLAYLIST
zaterdag 25 januari 2020 • 20.15 uur • GC • € 
16/18 

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.

2020
25 

JANUARI

ZATERDAGTHEATER



6

2020
29

JANUARI

WOENSDAG
THEATER

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

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.
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TE GAST

2020
08

FEBRUARI

ZATERDAG

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. 

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? 

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

2020
07 OKTOBERZATERDAG

MAART

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



10 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.

2020
14 

MAART

ZATERDAG

MUZIEK

© Hanne Fransen
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WORKSHOP

2020
19 OKTOBERDONDERDAG

MAART

WINDOW- 
LETTERING
donderdag 19 maart 2020  
19.30 – 22.00 uur • GC • €20

Handlettering is het tekenen 
van letters, woorden en zinnen. 
Je ziet het tegenwoordig overal: 
mooie spreuken op wenskaarten 
of posters, leuke teksten op 
etalages of krijtborden. Wil jij ook 
mooie letters leren tekenen? En 
dat toepassen op een raam of 
etalage? In deze workshop leer je 
de basis van handlettering (zowel 
strakke als sierlijke letters) en 
vervolgens ga je aan de slag met 
krijt of verf op glas. Je gaat naar 
huis met een handleiding, een 
sjabloon, een krijt- of verfstift en 
massa’s tips en inspiratie.

Lesgeefster: Studio Vero - 
Veronique Aernouts

START  ticketverkoop op  13/01/202018.00 uur
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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?

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."

2020
20 

MAART

VRIJDAG

CABARET
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2020
22 

MAART

ZONDAG

DANS

NAT GRAS  
HEEL-HUIDS
zondag 22 maart 2020 
15.00 uur • GC • € 10 • +2,5j

Voelen voelen 
vel voelen

Woelen woelen 
haar woelen

Grote bos, 
helemaal los

Lange benen… 
zijn nu verdwenen.

Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot de dagelijkse ont-
dekkingen 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 krul-
lenbos, 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!
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2020
23 

APRIL

DONDERDAG

MUZIEK

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.

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.

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

Komt dat luisteren!
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GEFERMENTEERDE DRANKEN
donderdag 14 mei 2020 • 19.30 – 22.00 uur  
Kapel Oude Klooster • €30

In deze workshop leer je de basistechnieken om verschillende 
gefermenteerde dranken te maken. Deze zelfgebrouwen drankjes 
bulken van de belletjes en gezonde bacteriën, zijn ontzettend 
lekker, en zijn ook nog eens een volwaardig alcoholvrij alternatief 
voor je feesten. Je start je eigen kombucha met een flinke SCOBY 
en krijgt meteen ook de geavanceerde kneepjes van het vak 
mee om het meeste uit je drankje te halen. Daarnaast gaan we 
aan de slag met waterkefir, ginger bug, kvass en vruchtenlimo’s 
met champagnegisten. Je krijgt een handleiding, 2 starters, 
waterkefirkorrels en een stuk SCOBY mee naar huis. De 
ingrediënten voor je drankjes voorzien wij.

Lesgeefster: Natalie Schrauwen van LesOdettes

2020
14 

MEI

DONDERDAGWORKSHOP

© Natalie Schrauwen

START  ticketverkoop op  13/01/202018.00 uur
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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.

2020
16 OKTOBER

WORKSHOP
OUDER /KIND

ZATERDAG

MEI
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2020
23 

MEI

22 
ZATERDAG

21 
VRIJDAG

DONDERDAG

CIRCUS

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 nieu-
we 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 aanste-
kelijke speelsheid, heerlijke dynamiek en blije opgewektheid van 
Circus Ronaldo’s jonge garde laat je verliefd worden op circus zo-
als 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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CIRCUS

KEUKENKRUIDEN
dinsdag 9 & 16 juni 2020 • 20.00 – 22.15 uur  
€12 (inwoners van Brecht en Velt leden €8)

In deze tweedelige cursus duik je de wereld in van de keukenkruiden. 
Eerst ga je aan de slag om ze te leren kweken, daarna om ze te leren 
verwerken. Groene vingers, en groen op je bord.

Deel 1: Telen van keukenkruiden.
De biologische nuts- en kringlooptuin herbergt een ruim 
assortiment van gekende en minder gekende keukenkruiden. 
Vanuit onze ervaring vertellen we hoe je deze kruiden best kan 
kweken. Aspecten die daarbij aan bod komen zijn: standplaats, 
vermenigvuldigen via stekken of afleggen, hoe niet volledig 
winterharde soorten overwinteren, enz. De aandacht gaat hierbij 
vooral uit naar doorlevende kruiden, maar ook eenjarige kruiden 
kunnen aan bod komen. Uiteraard kan je ook ruiken en proeven 
van het aanbod in de tuin. 
Adres: de biologische nuts- en kringlooptuin van de gemeente 
Brecht, Mudaeusstraat 6 | Lesgever: Guy Augustijns

Deel 2: Kruiden in je keuken
Kruiden maken je gerechten pittig en smaakvol. Je leert verse 
kruiden kennen met hun toepassing in de dagelijkse keuken en krijgt 
meer uitleg over heilzame toepassingen.  Je komt meer te weten 
over hoe je kruiden best bewaart en of je kruiden laat meekoken of 
juist niet. We nodigen jullie uit om heel wat (on)kruiden te ruiken en 
laten provevertjes de revue passeren. 
Adres: Gemeenschapscentrum 'Jan van der Noot', Mudeausstraat 
9, Brecht | Velt-lesgeefster: Annick Hollebeke

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

WORKSHOP

2020
16 

JUNI

09 
DINDDAG

DINSDAG

START  ticketverkoop op  13/01/202018.00 uur
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22

HUMOR

MICHAEL VAN PEEL 
TRY-OUT 

zaterdag 20 juni 2020 •  20.15 uur • OC 't Centrum • €12/14

Vorig jaar hing Michael Van Peel een indrukwekkende reeks van 
tien jaar eindejaarsconferences definitief aan de wilgen. Om 
zich te herbronnen dook hij terug de kleine zaaltjes in met Van 
Peel & The Young Ones. Nu is hij klaar voor de volgende stap, 
naarstig timmerend aan een nieuwe voorstelling. Hou je maar 
vast aan de takken van de bomen, le nouveau Van Peel est 
arrivé!

2020
20 

JUNI

ZATERDAG

© Johannes Vande Voorde

START  ticketverkoop op  13/01/202018.00 uur
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TOMATEN
zaterdag 29 augustus 2020  • 14.00 – 16.00 uur • Kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6, 2960 Brecht • €10 (inwoners van Brecht en Velt 
leden €5).

Je kweekt graag tomaten of je wil deze heerlijke groente zelf eens 
proberen in je tuin?
Kom dan zeker eens proeven van een hele waaier lekkere rassen! 
Lieven David toont je dat er meer is dan alleen maar de klassieke 
ronde rode tomaat. Verder kom je meer te weten over rassenkeuze 
in al zijn facetten: smaak, opbrengst, resistentie, serreteelt of 
buitenteelt maar ook over oogstspreiding, arbeidsbesparing, 
natuurlijk bemesten en water geven, preventie en bestrijding, 
diverse manieren van opbinden, dieven en andere verzorging.

Velt-lesgever: Lieven David

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

2020
29 

AUGUSTUS

ZATERDAGWORKSHOP

START  ticketverkoop op  13/01/202018.00 uur
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