
GCb re c h t
17•18      s e i zo e n

theater
muziek

familie
humor

workshops

se
iz

oe
n

expo
te gast

VOORJAAR 
2018



2

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)

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.

PRAKTISCHE INFO

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. Kris Kenis • P. Wabbeslaan 19 • 2960 Brecht
Drukwerk: Vanden Broele Group • Oplage: 14000 ex.

GCBrecht
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GCBrecht 2018KALENDER

  20/01   Nieuwjaarsconcert met de Bonanza's    p. 04

 27/01  Johan Terryn: De Ingehuurde Man     p. 05

 31/01  Nieuw Kapel Sessies: Open Mic met MC Jens Dendoncker p. 06

 02/02  Nieuw boekvoorstelling ‘Dagboek van een flik’   p. 07

 04/02  Nieuw workshop plantenhanger maken    p. 07 

 16/02  Sprookjes Enzo: Incontri      p. 08

 24/02  Nieuw Workshop brushlettering     p. 09

 24/02  Het Gevolg: Don Quichot      p. 10

 25/02  Casier & Co: Moes       p. 11

 28/02 Nieuw Kapel Sessies: The Bonnie Blues    p. 12

 17/03  Nieuw Workshop Aziatisch koken     p. 13

 17/03  Annelies Van Hullebusch: Dorp     p. 14

 18/03  Nieuw Atelierbezoek FroeFroe      p. 15

 20/03  Nieuw Te Gast: Rudi Vranckx     p. 16

 25/03  4Hoog: Stekeblind       p. 17

 29/03  Nieuw Te Gast: Fleur Van Groningen    p. 18

 21/04  Nieuw Workshop kweken in potten     p. 19

 25/04  Nieuw Kapel Sessies: Frans Grapperhaus:  

  Ik wou dat ik twee hondjes was     p. 20

 27/04  Nieuw Radio Guga (try-out)      p. 21

 05/05  Nieuw Workshop maak je eigen tipitent    p. 22 

 23/05   Circus Ronaldo: Fidelis Fortibus     p. 27 

 27/05

 27/05  Nieuw Workshop ouder & kind: Bouw je eigen bamboe stad   p. 23

 01/06 Nieuw Spinvis (duo met Saartje van Camp)    p. 24

 10/06  Nieuw Uitstap Antwerpen: Havenhuis en stadswandeling  p. 25

 14/06  Nieuw Café congé       p. 26

Volgende voorstellingen zijn uitverkocht: Wouter Deprez (12 & 13/1), Bert Gabriels (9/2), 

Nele Goossens (23/2), Raymond van het Groenewoud (24/3), Comedy avond (28/4)  

Via de website kan je wel nog aanmelden voor de wachtlijst.

  Voorstellingen of workshops voor kinderen en hun (groot)ouders
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2018
20 

JANUARI

ZATERDAG

MUZIEK

NIEUWJAARSCONCERT  
DE BONANZA'S:
THE WONDER YEARS  
zaterdag 20 januari  • 15.00 uur • € 11/9 

Verwacht je aan alle popklassiekers uit de jaren 60 zoals ze 
vandaag moeten klinken; soms ingetogen en intiem, soms 
uitbundig en enthousiast maar steeds met volle overgave en 
met respect voor het origineel. Een weloverwogen selectie van 
nummers die de hitlijsten van de jaren 60 sierden. Een selectie die 
veelvuldig wordt uitgebreid en verfijnd. 5 gedreven muzikanten die 
alles uit de kast halen om je even alle zorgen te doen vergeten. 

Denk aan legendarische groepen als The Monkees, The Byrds, 
The Beatles (uiteraard), The Tremeloes, CCR… maar ook aan 
grootheden als Roy Orbison, Johnny Cash, Ricky Nelson, Van 
Morrison,… en daarnaast nog een hoop vergeten klassiekers die 
eigenlijk niemand écht vergeten is.

i.s.m. de Ouderenadviesraad
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2018
27 

JANUARI

ZATERDAG
THEATER

JOHAN TERRYN:  
DE INGEHUURDE MAN
zaterdag 27 januari • 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

KAPEL SESSIES:  
COMEDY OPEN MIC  
MET MC JENS DENDONCKER
woensdag 31 januari • 20.15 uur • kapel oude klooster • € 5

Op een open mic komen beginnende en meer ervaren 
comedians nieuw materiaal uitproberen. Met u als 
hooggeëerd publiek werken ze aan hun grappen en schaven 
ze verhalen bij. Dit is de avond bij uitstek om je te laten 
verrassen en nieuw talent te ontdekken. Om later te kunnen 
zeggen: ik was erbij!

MC Jens Dendoncker praat de verschillende acts aan elkaar. 
Hij was recent te zien in het nieuwe VTM programma ‘Hoe 
zal ik het zeggen’ en won vorig jaar Humo’s Comedy Cup.

31 
JANUARI

WOENSDAG

HUMOR
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2018
02 

FEBRUARI

VRIJDAGBOEKVOORSTELLING

DAGBOEK VAN EEN FLIK 
BERT GORISSEN

vrijdag 2 februari • 20.15 uur  
kapel oude klooster • gratis

Gedurende de laatste acht jaren van zijn 
carrière werkte auteur Bert Gorissen als 
patrouille- en wijkagent in de Brusselse 
Marollen. Dat resulteerde in een serie 

dagboeken die de basis vormden voor dit actuele en moedige 
verslag over multiculturaliteit dat niemand onverschillig zal laten 
die met onze maatschappij is begaan.

Dagboek  
van een flik

Bert Gorissen

2018
04 

FEBRUARI

ZONDAGWORKSHOP

PLANTENHANGER 
MAKEN   
zondag  4 februari • 10-12.30 uur 
kapel oude klooster  • € 15

Een interieuraccessoire dat 
momenteel hélemaal hot en 
happening is? Dat moet wel de 

macramé plantenhanger zijn! Je ziet ‘m in vele huizen en in de 
meest uiteenlopende stijlen. Tijdens deze workshop leert Eva 
de basisknopen van macramé, nadien ga je met je zelfgemaakte 
plantenhanger naar huis.
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2018
16 OKTOBER

THEATER

VRIJDAG

FEBRUARI

SPROOKJES ENZO: INCONTRI 
vrijdag 16 februari • 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…
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WORKSHOP

2018
24 

FEBRUARI

ZATERDAG

BRUSHLETTERING  
zaterdag 24 februari  • 10-12.30 uur • kapel oude klooster • € 20

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.
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2018
24 OKTOBER

THEATER

ZATERDAG

FEBRUARI

HET GEVOLG: DON QUICHOT 
zaterdag 24 februari • 20.15 uur • € 11/9

Stefan Perceval en Brent Vandecraen (18!) bewerkten 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.”
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2018
25 

FEBRUARI

ZONDAG
THEATER

CASIER & CO: MOES 
zondag 25 februari • 14.00 & 16.00 uur • € 5 • 1,5-5 j

Casier & Co vertellen 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.

Karel Casier was vorige zomer ook al te gast op Feeeest in het Park met 
zijn voorstelling 'Red De Kat'.
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2018
28 OKTOBER

MUZIEK

WOENSDAG

FEBRUARI

KAPEL SESSIES:  
THE BONNIE BLUES 
woensdag 28 februari  • 20.15 uur • kapel oude klooster • € 5

The Bonnie Blues speelde vorige zomer de pannen van het dak 
tijdens Feeeest in het Park, dus we nodigen hen graag nog eens uit 
voor een Kapel Sessie.

The Bonnie Blues is een akoestisch trio dat klinkt zoals het 
interbellum in een café-chantant of een bluesjoint in de 
Louisiaanse bayou. Intiem, rauw en af en toe ondeugend. 
Nele Paelinck, Juno Kerstens en Laura Vanden 
Heede beschikken over een fantastisch en 
origineel repertoire dat iedereen aan 
het swingen, lachen en huilen kan 
brengen. Ze brengen bekende 
en onbekende liedjes in 
de stijl van de jaren 
'20 tot '50 
van slowfox 
tot calypso, 
van bolero 
tot barbershop 
ragtime.
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2018
17 

MAART

ZATERDAGWORKSHOP

AZIATISCH  
KOKEN   
zaterdag 17 maart    
12-16 uur • € 25

Deze kookworkshop 
neemt je mee op rondreis 
door Azië, van China tot 
Japan, India tot Thailand. 

De Aziatische keuken 
is ook in Europa geen 
onbekende meer, maar 
vaak zijn de ingrediënten 
nog niet gekend.  We 
gaan aan de slag met de 
typische smaakmakers 
als sesamolie, sojasaus, 
rijstwijn en kokosmelk.  
We koken curry vanaf 
nul en stoppen voor 
klassiekers als gado gado 
lenterolletjes.  Proef het 
Oosten!
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2018
17 OKTOBER

THEATER

ZATERDAG

MAART

ANNELIES VAN HULLEBUSCH: DORP 
zaterdag 17 maart • 19.00 
(uitverkocht) & 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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UITSTAP

2018
18 

MAART

ZONDAG

ATELIERBEZOEK FROEFROE  
zondag 18 maart • 9-14 uur • € 10 euro per duo • incl. busvervoer

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

Meebrengen: t-shirt of hemd met lange mouwen (voor het 
lichaam van de pop) – best kledij dragen die vuil mag worden.

Geschikt voor (groot-)ouders met hun kinderen vanaf  7 jaar.
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2018
20 OKTOBER

TE GAST

DINSDAG

MAART

RUDI VRANCKX
dinsdag 20 maart • 20.15 uur • € 11/9

Twee jaar na ‘Oorlog om de Geesten’ pakt Rudi Vranckx weer uit 
met een boek dat het Vlaamse publiek zal fascineren. De VRT-
reporter ziet hoe IS in Syrië en Irak ten onder gaat. Maar het is niet 
omdat het kalifaat is platgebombardeerd, dat we straks wakker 
worden in een veiliger wereld. Want hoe moet het nu verder 
met al die extreem-religieuze strijders? Betekent een nederlaag 
ginder meer terreur hier? En blijft het probleem van frustratie en 
identiteitsverlies bij radicale moslims niet even groot. Hoe rem je 
'lone wolves' af?
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2018
25 

MAART

ZONDAG
THEATER

4HOOG: STEKEBLIND   
zondag 25 maart • 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.

 

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

www.4hoog.be

STEKEBLIND
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FLEUR VAN GRONINGEN
donderdag 29 maart • 20.15 uur • kapel oude klooster • € 8

In augustus 2017 verscheen het derde boek van Fleur van 
Groningen. In 'Leven zonder filter' vertelt Fleur openhartig en met 
zelfrelativering over de zoektocht naar haar gebruiksaanwijzing. 
Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk 
tegen verzette, uit schrik voor labels en zweefteven. Ze worstelde 
met depressie, overprikkeling en burn-out. Tot ze ondervond dat de 
eigenschap naast nadelen ook voordelen kent en dat ze vaststelde 
dat haar gevoeligheid ook haar kracht werd en dat dit haar carrière, 
vriendschappen en liefdesleven positief beïnvloedt.

Fleur van Groningen is niet enkel columniste en schrijfster maar 
ook cartooniste. Je mag er zeker van zijn dat haar lezing de nodige 
humor in woord en beeld zal bevatten.

 

2018
29 OKTOBER

TE GAST

DONDERDAG

MAART
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2018
21 

APRIL

ZATERDAGWORKSHOP

KWEKEN IN  
POTTEN 
zaterdag 21 april  
10-12.30 uur • € 12 

Vind je het ook zo heerlijk om 
je eigen radijsjes te oogsten? 
Peterselie of tijm te zien 
opschieten in potten op je 
vensterbank? Kom dan met ons 
woelen met aarde en zaden. 
We gaan samen groenten en 
kruiden kweken in bloempotten 
en -bakken. We gebruiken 
ook allerlei recipiënten uit 
recyclagematerialen. Breng 
vooral je handige, groene 
vingers mee.
 
Deze workshop wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met Vormingplus regio 
Antwerpen.
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KAPEL SESSIES: FRANS GRAPPERHAUS
IK WOU DAT IK TWEE HONDJES WAS:  
EEN ODE AAN JOHAN SEBASTIAN BACH

woensdag 25 april  • 20.15 uur • kapel oude klooster • € 5

De Nederlandse cellist Frans Grapperhaus heeft de mond vol 
over Bach. Meer nog: hij kan er niet  over zwijgen. Zelfs niet als hij 
speelt. In zijn meeslepende voorstelling 'Ik wou dat ik twee hondjes 
was' wil Frans zijn fascinatie duidelijk maken aan zijn publiek. 
Uitleggen, overtuigen en inspireren.  Muziek, woord en veel passie. 
Zoals de meester zelf. Geen bagatel, wel één en al Bach. 

2018
25 OKTOBER

MUZIEK

WOENSDAG

APRIL
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2018
27 

APRIL

VRIJDAG
MUZIEK

RADIO GUGA  
(TRY-OUT)

vrijdag 27 april • 20.15 uur • € 16/14 • staand concert 

Radio Guga is de festivalband rond maestroloog Guga Baul.
Guga is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave 
al langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog 
heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een 
fantastische liveband trekt Guga nu volledig de muzikale kaart.

Je hebt geen budget, tijd of 
teletijdmachine nodig om 
concerten mee te maken van 
bijvoorbeeld Ozark Henry, Gorki, 
Mumford & Sons, Novastar, 
Bart Peeters, Das Pop, Clouseau, 
Adamo, Bob Marley, The Beatles, 
Elvis Presley, Gerard Lenorman, 
Stromae, Editors, Herman Van 
Veen of Arno. Radio Guga tovert ze 
allemaal schijnbaar moeiteloos op 
het podium.

Voor ze de zomerfestivals gaan 
veroveren draait Radio Guga nog even 
warm in GC Brecht.
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2018
05 

MEI

ZATERDAG 

WORKSHOP

TIPI TENT 
zaterdag 5 mei • 10-14 uur • € 25

Speelt jouw zoon of dochter deze 
zomer ook heerlijk in de tuin met de 
door jou zelfgemaakte tipi tent? Met 
een klein beetje fantasie en een beetje 
inspanning maak je zo een zomerse 
hut voor kleine én grote kinderen.

Breng je eigen naaimachine mee. Stof 
kan je ter plaatse aankopen of zelf 
meebrengen.
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2018
27 

MEI

ZONDAG

BOUW JE EIGEN BAMBOE STAD  
zondag 27 mei • 10-12 uur • € 10 euro per duo  
gemeentepark • 5-12 j

Bouwatelier 'Bamboe Sietie', met bamboestokken van alle 
formaten en elastieken bouwen we een heuse stad:
huizen, een kerk, een kiekenkot, een bushok, laat je fantasie maar 
de vrije loop als een echte architect.
 
We werken onze bouwsels af met kilometers gekleurde wol, 
natuurlijk mag je er andere dingen in ophangen ook.
Daarna kun je met z'n allen in je zelfgebouwde dorp naar hartelust 
spelen!

WORKSHOP

OUDER /KIND
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2018
01 

JUNI

VRIJDAG
MUZIEK

SPINVIS & SAARTJE VAN CAMP 
SUPPORT ALONG A LINE XS

vrijdag 1 juni • 20.15 uur • € 11/9

De voorbije jaren zagen we Spinvis vooral in grote producties 
met een uitgebreide bezetting. Voor dit concert laat hij zich enkel 
bijstaan door vaste celliste Saartje Van Camp. Verwacht je aan 
oud, ouder, nieuw en nog maar net geboren materiaal. Zelf speelt 
hij gitaar, piano, elektronica en accordeon. Spinvis neemt je mee 
naar een tot nu toe ongekende muzikale wereld.

Over zijn laatste album 'Trein Vuur Dageraad':  "Spinvis 
blaast ons van onze sokken voor de volle 52 minuten. (...)Een 
fantastisch album." ***** 

Het voorprogramma wordt verzorgd door Along A Line. 
Zangeres Aline Goffin en bassist Gerben Thys brengen een 
unieke mix van pop en klassiek, voor deze avond speciaal in 
een 'extra small' bezetting.



25

2018
10 

JUNI

ZONDAG
UITSTAP

UITSTAP ANTWERPEN 
zondag 10 juni • vertrek 9.00 uur • aankomst 16.00 uur • € 20

Voormiddag: wandeling van Stuivenberg naar Den Dam 
De noordelijke stadswijken herbergen een kleurrijke smeltkroes van
nationaliteiten en culturen. Lange tijd viel deze volksbuurt van de 
toeristische kaart af. Tot het stadshernieuwingproject Park Spoor 
Noord haar weer leven inblies. Nu is het een smeltkroes van generaties 
en culturen, en een bruisende buffer tussen stad en haven.

Namiddag: Havenhuis 
Helder inzicht, schitterend uitzicht…
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, en 
duizelingwekkende vergezichten.

Voorzie geschikte schoenen voor deze in afstand wat langere wandeling.
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2018
14 

JUNI

DONDERDAG 
WORKSHOP

CAFÉ CONGÉ  
donderdag 14 juni • 19.30 uur • gemeentepark • € 10

Voor een tuinfeest of een picnic 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!



27

THEATER

2018

23 

CIRCUS RONALDO: FIDELIS FORTIBUS
23, 24, 25, 26 & 27 mei • 20.00 uur • € 16/14  
Kapellen-Zorgboerderij De Meander • incl. busdienst

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. 
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