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Terug van weggeweest

Interview met Alexine Drappier & Kyara Becue

We hebben het er al in het lang en het breed over gehad, zoveel zelfs dat het hier niet
meer herhaald moet worden. Laat ons starten bij de conclusie van het verhaal: “We
zijn terug!”.
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Dat deze editie van de GINTERGazet een mooi gevuld programma bevat is een understatement. Hij zit echt bomvol geweldige activiteiten. Dat toont hoeveel zin de culturele
collega's hebben om jullie weer te mogen ontvangen. Met steeds grotere aantallen en op
een steeds lossere manier kunnen we opnieuw samenkomen om van theater, concerten,
films, workshops, lezingen en vele andere evenementen te genieten.

Kunstendag voor Kinderen

24

Doe mee met onze gedichtenwedstrijd

We merken dat ook jullie niet hebben stilgezeten. Binnen dit magazine mogen we
verschillende publicaties voorstellen. Jonge mensen die hun tijd en energie in het
schrijven van een boek hebben gestoken en dat nu aan het grote publiek tonen. We
smullen er met veel plezier van mee.

26

Alvast veel leesplezier gewenst en hopelijk tot op één van onze vele voorstellingen!

De mens in tachtig tekeningen door Raphaël Tanghe

En verder
Reveil op 1 november

8

Voordracht Ilja Leonard Pfeijffer

11

Het Dystopische debuut van Charlotte Vandaele

21

Tentoonstellingen

25

Voorstellingen aangeduid met het
Vlieglogo worden speciaal ingericht op
maat van kinderen tot 12 jaar en hun
(groot)ouders, tantes en nonkels, ....
De vermelde ticketprijs is altijd het
standaardtarief in voorverkoop. Check de
website van de organisator voor reductieof aan-de-deurtarieven.
Foto cover: Stephan Vanfleteren

Check je lokale UiTagenda
De GINTERgazet biedt een greep uit de cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten in onze regio. Check daarnaast
je lokale UiTagenda om het volledige aanbod in je
eigen gemeente te ontdekken, inclusief dat van
verenigingen, privé-organisaties, horeca, …
Naar de UiTagenda van elke Gintergemeente
ga je eenvoudig via www.ginter.be.
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Oktober 2021
zondag 3 oktober

vrijdag 8 oktober

Oostmolen - OLIESLAAN

Ish Ait Hamou - 'Het moois dat we delen'

In Vlaanderen zijn er nog slechts een handvol ambachtelijke oliemolens.
olieslagerijen die nog functioneel zijn worden al helemaal zeldzaam.
In de Gistelse Oostmolen kan je z´n volledige olieslaginrichting op windkracht
aantreffen. Meer nog, op zondag 3 oktober wordt er voor het grote publiek
olie geslagen uit lijnzaad! Het unieke proces bevat 3 bewerkingen: pletten,
verwarmen en uitpersen van de olie. Een indrukwekkend mechanisme die
veel mensen niet verwachten in een klassieke windmolen.
Kom en proef de sfeer van wind, wieken, geurende olie en hard labeur.
10 tot 18 uur • Warandestraat 29, Gistel
alle info: www.facebook.com/oostmolen

Leesclub / Tijdens deze leesclub gaat successchrijver en choreograaf Ish
Ait Hamou samen met het publiek dieper in op zijn aangrijpende roman
'Het moois dat we delen'.
'Het moois dat we delen' is het pakkende verhaal over racisme en onverdraagzaamheid van hoofdpersonages Soumia en Luc. Heb jij het boek
gelezen? Dan is dit jouw kans om met Ish in dialoog te gaan! Bezorg jouw
vragen op papier aan de inkom en maak zo deel uit van het gesprek. Maar
ook wanneer je het boek nog niet hebt gelezen, is deze leesclub een absolute
aanrader! Koop dus snel je ticket.
20 uur • Polyvalente zaal De Klokkenput in Eernegem • € 10 • enkel in
voorverkoop verkrijgbaar • 051 58 37 34 • bibliotheek@ichtegem.be

woensdag 6 oktober

Spelnamiddag - Spelen op Zolder
Bib / We schuiven de stoelen bij elkaar en zetten de spelletjes voor jullie
klaar. Kom zeker eens langs om samen met familie of vrienden een spelletje
te spelen! Iedereen vanaf 4 jaar is welkom, kinderen indien nodig wel met
begeleiding (er is geen opvang voorzien).
Weet je even niet hoe het moet? Geen nood, spellenclub `Spelen op Zolder´
geeft graag de nodige uitleg.
14-19 uur • bibliotheek Zedelgem • gratis • vooraf inschrijven niet nodig
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

zaterdag 9 oktober

Guy Swinnen / Origin Club Tour
60 jaar Guy Swinnen
Muziek / In 2020 werd Guy
Swinnen 60. En dat mag gevierd
worden. Niet alleen persoonlijk,
maar ook muzikaal: hoog tijd om
het verhaal van Guy Swinnen te
vertellen. Samen met zijn Guy
Swinnen Band (Guy, David Piedfort, Bart Buls, Marcus Weymaere) gaat hij op t heatertour en
brengt hij niet alleen een bloemlezing uit zijn eigen oeuvre, maar
covert hij ook op onnavolgbare
manier zijn eigen helden en laat
hij ons de songs horen die hem
de muzikant hebben gemaakt die
hij vandaag is.
20 uur • De Balluchon Koekelare • € 15 • www.ticketwinkel.be/
balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.bee

zondag 10 oktober

Patrick Loobuyck: Met elkaar - Voor elkaar |
De kunst van het samenleven in crisistijd
Faits d´Hiver / Een crisissituatie maakt er het samenleven niet gemakkelijker op, telkens worden we uitgedaagd om over de betekenis van vrijheid,
democratie, burgerzin en solidariteit na te denken. De coronacrisis was
voor Patrick Loobuyck een aanleiding om dit opnieuw te doen. Hij schreef
er recent een boekje over waarover hij met het publiek in gesprek wil gaan:
Voor elkaar – Met elkaar. De kunst van het samenleven in crisistijd. Wat
gebeurt er met onze vrijheid, democratie, burgerzin en solidariteit als een
pandemie de wereld rond gaat? Krijgen experts teveel macht? Mag onze
vrijheid zomaar ingeperkt worden?
Deze activiteit vindt plaats binnen de reeks 'Faits d'Hiver'. Tijdens de donkere
wintermaanden komen we elke 2de zondag van de maand samen. De
uitgenodigde sprekers behandelen een razend actueel, maatschappelijk
onderwerp, gekoppeld aan een nagesprek. Voor de start van de lezing
geniet je van een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt, klaargemaakt door
`De Stoasje´. In de pauze wordt soep voorzien.
9.30 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 8
kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

donderdag 14 oktober

Ontroerend Goed / Every Word Was Once
An Animal
Theater / Ontroerend Goed danst op het dunne koord tussen de waarheid
en een andere waarheid. Vergeet wat je net las. Onthoud gewoon dat een
halve waarheid vaak een grote leugen is.
Ontroerend Goed legde een ongelofelijk parcours af en won zowel in
binnen- als buitenland heel wat prijzen. Hun voorstellingen zijn steeds
multimediaal en verrassend.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 14 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Oktober 2021
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donderdag 14 oktober

vrijdag 15 oktober

Arnout Hauben. Rond de Noordzee

Boekvoorstelling: Uitzichtloos Alexine Drappier & Kyara Becue

Lezing / Samen met cameraman Philippe
Niclaes en `droner´ Ruben Callens ging
televisiemaker Arnout Hauben op avontuur rond de Noordzee. Het werd een
ongewone tocht langs honderden dorpjes
op zoek naar de rijke geschiedenis van
de zee. Om het vijfjarige bestaan van
Libra Clava te vieren nodigt de leesclub,
samen met bibliotheek Koekelare, deze
fascinerende ontdekkingsreiziger uit.
Tijdens deze lezing vertelt Arnout over
zijn belevenissen en ontmoetingen door het heden en verleden die
hij samen met zijn reisgenoten mocht meemaken. Na afloop van de
boeiende lezing, kan je het boek aankopen en laten signeren.
19.30 uur, deuren open 18.45 uur • CC De Balluchon Koekelare
€10 vvk €12 add • https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/arnouthauben • 051 58 09 65 • bibliotheek@koekelare.be

Bib / “Isabeau is zestien jaar wanneer ze op een ochtend naar school vertrekt,
niet wetende dat ze verkracht zal worden.” Dit jonge schrijversduo uit Ichtegem
bracht samen hun eerste boek uit. Om dat te vieren verwelkomen we ze in de
bibliotheek van Eernegem waar ze hun boek zullen voorstellen.
19.30 uur • Bibliotheek Eernegem • Gratis • online inschrijven verplicht via
ichtegem.bibliotheek.be

zaterdag 16 oktober

Loge 10 Antwerpen / Dame in het Busje
Theater / Miss Shepherd, een vrouw waarvan niemand weet waar ze vandaan komt,
parkeert “tijdelijk” haar busje op de oprit van de bekende schrijver Alan Bennett
in Londen en blijft daar vervolgens gedurende de daaropvolgende 15 jaar wonen.
20 uur • De Beuk Kortemark • €18 • www.gudrunkortemark.be/bestellingen/
kaarten • walter.denyft@skynet.be

Jong schrijversduo wil taboes bespreekbaar maken

Isabeau is zestien jaar wanneer ze op een ochtend naar school vertrekt,
niet wetende dat ze verkracht zal worden. Als dat op een ochtend
toch gebeurt, gaat ze gewoon naar school alsof er niets aan de hand
is. Eenmaal thuis aangekomen, kan ze enkel nog aan de verkrachting
denken. De beelden blijven opnieuw en opnieuw voor haar ogen flitsen.
Haar negatieve zelfbeeld dat ze al had, wordt steeds erger. Ze voelt
zich vies en hopeloos. Isabeau ontwikkelt zelfmoordgedachten en begint
met automutileren. Via zelfverminking probeert ze de mentale pijn
om te zetten in fysieke pijn. Het gaat van kwaad naar erger. Na een
eerste zelfmoordpoging vindt ze hulp bij psychologe Melanie. Samen
proberen ze haar trauma te verwerken en uit te zoeken wie er achter
de verkrachting zit. Eenmaal alles is uitgeklaard kan ze haar ogen en
oren niet geloven.
Alexine Drappier (18) uit Eernegem en Kyara Becue (17) uit Bekegem
leerden elkaar op jonge leeftijd kennen in de buitenschoolse kinderopvang De Kornuit te Eernegem.
Toen Kyara vast liep bij het schrijven van haar eerste verhaal, en er met
Alexine over begon te praten, besloten de jongedames al snel samen
aan een nieuw verhaal te beginnen.

Ze hechten allebei veel belang aan mentale gezondheid, en trachten
met dit fictieve verhaal taboes te doorbreken. Gevoelige onderwerpen
zouden volgens hen bespreekbaar moeten worden.
Door hun gelijkaardige karakters zaten ze met de verhaallijn meteen
op dezelfde golflengte. Ze wisselden elkaar voortdurend af tijdens het
schrijven, en hielden zelfs een schrijfmarathon in de tuin.
In volle coronatijd schreven ze op 3 maanden tijd hun debuut `Uitzichtloos´.
Hun verhaal werd nagelezen door hun leerkrachten Nederlands en de
oma van Alexine, die vroeger zelf ook Nederlands gaf.
Ze vonden vlot een uitgever, en daardoor is hun boek nu overal verkrijgbaar, zowel als e-boek als in gedrukte vorm.
Ondanks het heftige thema, benadrukken de auteurs dat het verhaal
ook heel wat luchtige passages bevat, en hoopvol eindigt.
Ze hopen dat het boek vlot opgepikt wordt door alle leerlingen van het
secundair onderwijs.
Hun inspiratie werd met dit verhaal alleen maar aangewakkerd.
Momenteel schrijven ze al een nieuw verhaal, een nieuw taboe om
bespreekbaar te maken…
ISBN nummer: 9789492887412
Kostprijs: 19,95 euro

BOEKVOORSTELLING:
Uitzichtloos - Alexine Drappier & Kyara Becue
vrijdag 15 oktober om 19.30 uur • Bibliotheek Eernegem • Gratis
online inschrijven verplicht via ichtegem.bibliotheek.be
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Oktober 2021
dinsdag 19 oktober

donderdag 21 oktober

Drunk

Het Nieuwstedelijk / Stijn Devillé
Vrede, Liefde & Vrijheid

Film / Een Noorse filosoof en psychiater heeft de theorie bedacht dat
mensen worden geboren met een te laag alcoholpromillage in het bloed.
Vier docenten besluiten dit uit te testen. Hoewel de permanente roes
positieve kanten heeft, leidt het ook tot problemen.
Een Deense film geregisseerd door Thomas Vinterberg, met Mads Mikkelsen
in de hoofdrol.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Theater / In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van
Versailles ontmoeten drie mensen elkaar in een hotellobby in Parijs. De
Grote Oorlog is achter de rug, de sfeer is uitgelaten. Een must-see voor
iedereen die een voorliefde heeft voor geschiedenis en theater.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 20 oktober

Anne Provoost / Kinderen van de IJzer

Jean-Claude Vanden Eynden &
Yannick Van de Velde / Pianoconcert
Klassiek / Jean-Claude Vanden Eynden (winnaar derde prijs Koningin Elisabethwedstrijd 1964) en Yannick Van de Velde (30 jaar, docent aan drie
conservatoria in België, Luxemburg en Duitsland) zijn geen onbekenden
in de piano- en muziekwereld. Ze verwennen je met Schubert en Brahms.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 24 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Wij zijn Joris
Lezing / Auteur-muzikant Joris Peeters brengt persoonlijke kortverhalen
en livemuziek op gitaar. De verhalen en muziek gaan over liefde, geestelijke
gezondheid, loslaten, vergeving en hoop. Thema´s waarin iedereen zich
kan herkennen met verhalen en muziek die u op de een of andere manier
zullen inspireren en ontroeren.
Deze lezing wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen.
20 uur • bibliotheek Zedelgem • € 3 • inschrijven t.e.m. 13 oktober
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

Infodemo - Smartphone als GPS

Lezing / Anne Provoost vertelt over haar
boek `Kinderen van de IJzer´. De schrijfster
voelde zich aangesproken door het verhaal
van de grootscheepse actie die de Belgische
overheid organiseerde voor de kinderen uit
de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Ze vernam het verhaal van
haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende
de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.
Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden, weggerukt
uit hun ouderlijke nest - het ging om tienduizend kinderen!
Met de steun van Ginter en Literatuur Vlaanderen. Vooraf inschrijven in de bib.
14 uur • Vrijetijdscentrum Zomerloos • € 2,5 • gistel.bibliotheek.be
059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be

vrijdag 22 oktober

Drunk
Film / Vier volwassen mannen wagen zich aan een experiment waarbij
ze (té) diep in het glas kijken: dat is in het kort de premisse van 'Drunk'.
14.30 uur (i.s.m. OAR) en 20.30 uur • De Beuk Kortemark • € 2
namiddagfilm / € 4 avondfilm (incl. drankje)
https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

zaterdag 23 oktober

Compagnie Barbarie / Pak De Poen! (7+)

© Franky Verdickt

Infodemo / In veel smartphones en tablets zit een gps-ontvanger. Dankzij
gratis apps kan je zonder extra kosten jouw toestel gebruiken als auto/
wandel of fietsgps. Je krijgt een demonstratie van hoe je (meestal) via de
computer verplaatsingen en tochten kan plannen, weergeven en eventueel
overbrengen naar je gps.
14 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 5
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52

Familie / Kom je verrijken op de meest hebzuchtige show van het jaar!
Want in `Pak De Poen!´ kunnen kinderen veel geld verdienen. En daar kan
je als ouder natuurlijk alleen maar van dromen. `Pak De Poen!´ wordt
een spetterende show met grootse prijzen, waanzinnige opdrachten en
uitdagende vraagstukken!
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Oktober 2021
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zaterdag 23 oktober

woensdag 27 oktober

Bekegem Speelt Met Vuur

Lezing `impact van corona op rouw´
Bibliotheek / Afscheid nemen is cruciaal in een goede rouwverwerking.
In deze laatste levensmomenten kom je pas echt nader tot elkaar en is
de band veruit het innigst. Maar hoe deed je dat in deze voorbije barre
corona- tijden? Wat zijn de gevolgen als mensen niet ondersteund worden
in hun rouwproces en hoe kan je mensen bijstaan in een rouwproces dat
anders dan anders loopt?
Deze lezing wordt gegeven door Mieke Deltomme van Rouw en Verlies
Vlaanderen.
19.30 uur • bibliotheek Zedelgem • gratis • inschrijven t.e.m. 20 oktober
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

donderdag 28 oktober
Volksfeest / Bekegem Speelt Met Vuur maakt er zoals elk jaar een spetterend volksfeest van.
Na de eucharistieviering en de religieuze ommegang die begeleid wordt door
de West Coast Pipe Band wordt het Laurentiusvuur aangestoken. Daarna
kan iedereen genieten van heerlijke hapjes en drankjes in het tentendorp
bemand door de lokale verenigingen.
Voor de muziek zorgen dit keer Among The Saints (een gezonde portie
ambiancefolk om er meteen stevig in te vliegen) en The Fools (stevige
coverband met een serieuze hoek af). Tussendoor kunnen jong en oud
genieten van een vuuract. Ambiance gegarandeerd!
Vanaf 18 uur • centrum Bekegem • gratis toegang • 059 34 11 46 •
cultuur@ichtegem.be

SKaGeN / Het gezin Van Paemel
Theater / Ontdek deze parel uit de Vlaamse theaterliteratuur en kijk naar
het Vlaanderen van vandaag. Waar nog steeds gewerkt, geïntegreerd en
geassimileerd moet worden; waar klassen en gemeenschappen nog altijd niet
elkaars taal spreken; waar families uit elkaar worden gereten en jong en oud
met getrokken messen tegenover elkaar staan over God, geloof en grond.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zaterdag 30 oktober t/m 31 januari

Een blauwe vogel
zondag 24 oktober

Clown Rocky / Sint-Maartenshow
Familie / Eén van de meest bekende en geliefde clowns in Vlaanderen! De
Sint-Maartenshow wordt gebracht met héél veel interactie voor en mét
de kinderen. Dat wordt hilarisch voor de kids, want de Pieten komen zich
overal mee bemoeien. Bovendien kijkt Sint-Maarten streng toe dat niks
fout loopt. In samenwerking met Gezinsbond Koekelare.
14.30 uur • De Balluchon Koekelare • € 8 / € 6 • www.ticketwinkel.be/
balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be

dinsdag 26 oktober

Supernova
Film / Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker. Het
koppel is al 20 jaar samen en ze trekken in een camper door Engeland. Ze
bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen
gewone vakantie, door Tuskers dementie.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Theaterwandeling / Een Blauwe
Vogel is een interactieve theaterwandeling van het gezelschap
Aardvork met verhalen geïnspireerd op het wereldberoemde
sprookje van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck,
maar ook op de vele legendes die
er zijn over blauwe vogels: brengers van geluk. Een kindvriendelijke
wandellus brengt je langs mooie
en rustige plekjes in Veldegem ,
waar je telkens via een QR-code op
een infobord verschillende versies
van het prachtige verhaal over `de
blauwe vogel´ ontdekt.
Start wandeling aan het gemeentehuis in Veldegem • gratis
050 28 86 05 • cultuur@zedelgem.be • www.zedelgem.be/
theaterwandeling-een-blauwe-vogel

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be
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Oktober 2021
zondag 31 oktober

zondag 31 oktober

Dikkie Dik

Laurentiusconcert Incensum / In Memoriam

Familietheater / In de voorstelling
beweegt Dikkie Dik zich middels
interactieve projecties en videobeelden door de ruimte. Twee acteurs
brengen met fysiek spel, veel slapstick
en humor samen de wereld van Dikkie
Dik tot leven. Ze spelen een spel met
verdwijnen en verschijnen, met fantasie en werkelijkheid. Maar is hun fantasie
niet te groot? Zie jij wat ik zie? Voor families met kinderen van 2 tot 6 jaar.
10 uur • VTC Jabbeke, Vlamingveld 40 • tickets via reservaties.jabbeke.be
8€ volw • 5€ kind • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be

Concert / Het vocaal ensemble Incensum brengt met In Memoriam een
ingetogen eerbetoon aan geliefden, familieleden en vrienden die er niet
meer zijn, al dan niet slachtoffer van corona.
Zeven mannenstemmen met een stevige reputatie in het a-capella genre
laten je stilstaan bij de broosheid en de vergankelijkheid van ons aardse
bestaan, maar dompelen je evengoed onder in de rijke vocale muziek uit
onze Lage Landen, dit geheel in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.
Vanaf 18 uur • centrum Bekegem • €10 • 0496 76 43 45
cultuur@ichtegem.be

Ontdek het verhaal van kasteel Hoogveld
en haar bewoners in een unieke publicatie
Vandaag is kasteeldomein Hoogveld uitgebaat als jeugdverblijf
centrum door Hoogveld vzw, maar van 1910 tot 1962 woonden
baron Raoul van Zuylen van Nyevelt en burggravin Marguerite de
Spoelberch in het manoir. Zij maakten van Veldegem hun thuis en
engageerden zich actief in het dorpsleven.
In een boeiend relaas met prachtige foto´s neemt auteur Jan
Verplancke je mee naar het adellijke leven in het begin van de
twintigste eeuw. Vooral op basis van het archief van de familie dat
in het kasteel achterbleef, schetst hij een beeld van het leven, de
activiteiten en de interesses van de baron en burggravin.

Benieuwd?

Je kan deze eenmalige publicatie bestellen via Jan Verplancke
(verplanckejan@hotmail.com of 0498 13 58 45). Kostprijs is 10 euro.
De publicatie kan na afspraak worden opgehaald op het kasteel
domein in Veldegem of wordt voor 6 euro per post verzonden.
Baron en barones samen op
het plein voor de pui op domein
Hoogveld –
Collectie Hoogveld vzw

Prentbriefkaart van Hoogveld rond 1910 Collectie Gemeentearchief Zedelgem

Een van de eerste fotoreeksen
van het koppel samen, 1907 –
Collectie Hoogveld vzw
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November 2021

maandag 1 november

Reveil

KOEKELARE
Muziek / In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek,
maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van
een gemeente vormen. Verschillende inwoners van de gemeente en
leerlingen muziek van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
(STAP) filiaal Koekelare verklanken deze verhalen in woord en beeld.
17 uur • Begraafplaats de Warande Koekelare • gratis • 051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be

KORTEMARK

ZEDELGEM / LOPPEM
Muziek / Zedelgem is één van de vele gemeenten die jaarlijks een
lokale begraafplaats op 1 november onderdompelt in een warme gloed
van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Met het diepste respect voor elke overtuiging, wil zo ook de gemeente Zedelgem
mee de (r)evolutie ondersteunen naar een warme rouwcultuur en een
eerbetoon brengen aan haar overledenen.
Vooraf inschrijven noodzakelijk tegen uiterlijk woensdag 27 oktober.
17.00 uur • Priorij van Bethanië in Loppem • gratis
www.zedelgem.be/tickets • 050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be

Muziek & Poëzie / In Kortemark zal muziekmaatschappij Sint-Cecilia
Handzame een ingetogen set brengen, afgewisseld met poëzie gebracht
door Freddy Vandermeersch en Joke Wybo, als eerbetoon aan het
verleden van onze gemeente.
17 uur • Begraafplaats Kortemark • gratis • cultuur@kortemark.be
051 56 61 08

OUDENBURG

GISTEL
Muziek / 2021 komt met de meest intense 1 november van de 21ste
eeuw. Daarom willen we dit jaar samen het signaal geven dat niemand
wordt vergeten. Op 1 november kan je luisteren naar ingetogen muziek
en warme poëtische woorden. Je laten meeslepen met de klanken van
een doedelzakspeler. Je hoeft je niet te schamen om je tranen, want
op deze dag, op deze plaats ben je niet alleen met je verdriet en zijn
we net iets meer dan anders verbonden met elkaar.
14 uur – 15.15 uur – 16.15 uur • Begraafplaats Warande Galgestraat
Gistel • gratis • www.Gistel.be • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

ICHTEGEM / EERNEGEM / BEKEGEM
Muziek / In Ichtegem speelt `De Reke van 1´ opnieuw twee concerten op
de begraafplaats in Eernegem. In Ichtegem brengt fanfare Sint-Cecilia
in de voor- en namiddag aangepaste sfeermuziek. In Bekegem en op
het oud kerkhof in Eernegem zorgt een doedelzakspeler van de West
Coast Pipe Band na de middag voor gepaste, ingetogen muziek.
Begraafplaats Ichtegem, Eernegem, Bekegem • 059 34 11 46
cultuur@ichtegem.be

Dans, poëzie, muziek / Op Allerheiligen doorbreken we opnieuw rond
zonsondergang de stilte op de begraafplaats van het Romaanse Kerkje
van Ettelgem. Dit jaar staat dans centraal. De `Little Stars´, de jongste
danscompagnie van vzw Gestellae Ballet, brengen een ode aan Lena
Carrewyn, die in 2020 aan covid overleed en begraven ligt in Oudenburg.
De choreografieën zijn van Anse Warmoes, de kleindochter van Lena.
Dans wordt afgewisseld met poëzie en muziek van Dries Gilliaert, Hans
Lamoot en Cynthia Gabriels.
17.00 en 18.00 uur • Romaanse kerk, Ettelgem • gratis
reservatie verplicht • www.ram-oudenburg.be • 059 56 84 00
cultuur@oudenburg.be
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dinsdag 2 november

woensdag 3 november

Panta Rhei vzw / Pili Pili en de
Vuilnisbeltbeesjes (3 – 6 jaar)

Grensgeval / Aifoon / Murmur (4+)

Kleuterkamp / Hallo! Ik ben Pili Pili en ik woon op de vuilnisbelt. Ik verzamel
groenafval. Daarvan maak ik heerlijke soepjes voor de andere beestjes die
hier leven. Ook zij verzamelen en recycleren afval. Kom je met me mee?
Dan stel ik je aan hen voor!
t/m 5 november • 9 tot 16 uur • OC Gildezaal Handzame • €76
http://ratjetoe.be/

Panta Rhei vzw / Steengoed (6 – 10 jaar)
Jongerenkamp / Niet bang om je handen vuil te maken? Sterk genoeg om
brokken steen om te toveren tot een beeld? Wordt het een dier, een mens
of iets uit je fantasiewereld? Deze week kan het allemaal. Kintshu, zelf
edelstenen maken, mozaïek en andere technieken komen aan bod.
t/m 5 november • 9 tot 16 uur • OC Gildezaal Handzame • €76
http://pantarheivzw.be/

woensdag 3 november

Jeugd- en avondfilm
Film / Titel nog niet gekend. De films in Zomerloos zijn een ongekend succes.
De formule is eenvoudig: recente films van topkwaliteit, uitstekende klank
en beeld, geen popcorntoestanden, comfortabele zeteltjes, pauze en vooral
een belachelijk lage toegangsprijs. Met 2 euro raak je binnen.
Jeugdfilm: 14.30 uur • Avondfilm: 19.30 uur • vrijetijdscentrum Zomerloos Gistel • € 2 • www.Gistel.be • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

vrijdag 5 november

Theater Antigone / Paling
Theater / Een tragikomische voorstelling over de
stuntelige relatie tussen vader en dochter, op het lijf
geschreven van twee uiterst getalenteerde acteurs,
Jos Verbist en Joke Emmers.
'De toeschouwer blijft anderhalf uur compleet verwonderd op het puntje van zijn stoel zitten.' Het
Nieuwsblad (****)
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 16 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
© Sara De Graeve

fABULEUS / Connie & Zorba (+ 8 jaar)

Familie / 'Murmur' is bruisend circus-geluidstheater dat alle zintuigen
prikkelt. Met ruisende rugzakken, een landschap van speakers en een
acrobatische componist kom je in een fantasierijke compositie terecht.
Voor iedereen die wel eens meer dan alleen mens wil zijn!
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

© Clara Hermans

Sint-Maartensviering: bietenstoet

Familievoorstelling / Sommige mensen hebben honderd miljoen
vrienden op het internet. Sommige mensen hebben één visvriend,
met wie ze samen naar een dobber staren. Voor sommigen is
vriendschap een kwestie van leven of dood.
Connie & Zorba is een theaterstuk voor kinderen vol fantasie en
absurde humor. Over de guillotine, de Taj Mahal en het geheugen van
goudvissen. Over tweelingen en blinde zieners. Maar vooral over een
vriendschap die zo groot is dat je af en toe naar adem moet happen.
15.30 uur • De Beuk Kortemark • €5
https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

Volksfeest / Ichtegem is opnieuw in de ban van St-Maarten. Op vrijdagavond vertrekt de bietenstoet op de markt, in het spoor van Sint-Maarten
te paard. Bij de aankomst op de markt staat het smuldorp van de lokale
verenigingen al klaar, met heel wat overheerlijke en hartverwarmende hapjes
en drankjes. Prijs uitreiking voor mooist versierde biet, etalagewedstrijd,
vuuracts, optredens,… Kom erbij en warm je op aan dit ongetwijfeld opnieuw
memorabele volksfeest.
Vanaf 18 uur • markt Ichtegem • gratis • 059 34 11 46
cultuur@ichtegem.be

Avansa / Bestandsbeheer | Orde op je computer
Vorming / Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten vol met
bestanden en mappen. Soms is er ook een ordening door middel van `bibliotheken´. Maar hoe werk je hiermee? Je oefent volop met kopiëren, plakken
en ordenen. Het gebruik van een externe harde schijf wordt kinderspel.
t/m 26 november • 9 tot 12 uur • LDC Wimperlinde Kortemark • €32
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52

10

November 2021
vrijdag 5 november

dinsdag 9 november

For Sama (i.s.m. 11.11.11)

Fabrizio Poggi & Band / Clubconcert

Film / De jonge journaliste Waad Al-Kateab wordt verliefd op een arts
midden in de Syrische burgeroorlog. Vijf jaar lang legt ze hun leven vast
op camera. Het alledaagse bestaan wordt afgewisseld met de gruwelen
van het allesverwoestende conflict.
20.30 uur • De Beuk Kortemark • €4 • https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08

Muziek / Blues, intens, ontroerend, emotioneel en vooral heel echt. De
Italiaan Fabrizio Poggi werkte samen met de allergrootste rootsmuzikanten.
'Een belangrijk deel van de show van deze Fabrizio Poggi is zeker en vast
de interactie met het publiek en dat zit hier vanavond wel goed. Zonder
enige moeite weet deze Italiaanse storyteller de menigte op zijn hand te
krijgen...' Rootsville
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, Club de B • € 14 basis
tarief • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zaterdag 6 november

Prethuis Blankenberge / Weekendje Bouillon
Theater / Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing. Ze
huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar een weekendje lekker
ontspannen door te brengen, zonder kinderen, zonder drukte, zonder
stress. Er komt echter onverwacht een onbekende man.
20 uur • De Beuk Kortemark • €18 • www.gudrunkortemark.be/bestellingen/kaarten • walter.denyft@skynet.be

dinsdag 9 – 16 – 23 november

Schatten op zolder, wat is antiek,
erfgoed en kunst?

De Mens / De Mens Late Night
Muziek / Een theatertour in maatpak en in het decor van een sfeervolle
laatavond-talkshow. Met stemmige belichting, een comfortabele zetel en
sterke verhalen rond de nu eens intiem, dan weer swingend gebrachte songs
uit het eigen, rijke repertoire. Geen nostalgie-act, maar een springlevende,
blijvend creatieve viereenheid van muzikanten die hun vermakende taak
niet licht opnemen.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 22 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zondag 7 november

Firgun Ensemble
Aperitiefconcert Uniek Klassiek
Klassiek / Firgun Ensemble is een kamermuziekgroep met studenten/
vrienden van de koninklijke conservatoria van Antwerpen en Brussel. Ze
specialiseren zich in het repertoire voor klarinet en strijkkwartet. 'Firgun'
is een onvertaalbaar woord uit het Hebreeuws en betekent zoveel als: 'Blij
zijn om het geluk dat een ander te beurt valt'. Op het programma staan
werken van Glazunov, Mozart, Swerts en Stanford.
11 uur • Cultuurcentrum de Brouckere, voorstelling op locatie Grote Kapel
Ten Walle • € 16 basistarief • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

Je erft een zolder vol spullen? Wat nu ermee? Waar kan je je spullen
kwijt? Waarop moet er gelet worden? Wat zijn de aandachtspunten
om te kopen en te verkopen via de verschillende mogelijke kanalen?
Ineke Bruynooghe legt dit helder uit.
14 uur – 16 uur • VTC Jabbeke, Vlamingveld 40 • gratis
inschrijving via Avansa Brugge • 050 81 02 11
gemeentehuis@jabbeke.be

woensdag 10 november

Robrecht Vanden Thoren
Achteraf niet komen huilen
Humor-Theater / Robrecht Vanden Thoren is gekend
van het theatergezelschap Compagnie Cecilia en
de films 'Hasta la vista' en 'Torpedo'. Zijn eerste
solovoorstelling was een pareltje over de liefde waar
plaats was voor een lach én een traan. Zijn tweede
voorstelling belooft nog beter te worden!
'Robrecht Vanden Thoren overtuigt als pril cabaretier
in De Hoogste Berg.' Knack
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 16 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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woensdag 10 november

zondag 14 november

Zero waste - Leven zonder afval

Ivan Ollevier / Alles wat je moet weten
over de Brexit

Lezing / Onze planeet heeft geen enkelingen nodig
die perfect zero waste leven, maar een massa
mensen die zich bewust inspannen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Onder dit motto
gidst An Dumon je langs de vele mogelijkheden om
afval te vermijden, zonder aan comfort in te boeten.
Tijdens deze levendige voordracht krijg je heel wat
tastbare praktische tips rond leven zonder afval
van wieg tot graf.
i.s.m. Avansa Brugge
19.30 uur • bibliotheek Zedelgem • € 3 • inschrijven t.e.m. 3 november
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

Voordracht Ilja Leonard Pfeijffer
Faits d´Hiver / Op 23 juni 2016 besliste een meerderheid van de Britten
om uit de Europese Unie te stappen. Op 31 januari 2020 was het een feit:
voor de eerste keer in de geschiedenis van de EU, treedt een lidstaat uit
de Unie. Hoe moet het nu verder? VRT-journalist Ivan Ollevier neemt de
actuele situatie onder de loep.
Deze activiteit vindt plaats binnen de reeks 'Faits d'Hiver'. Tijdens de donkere
wintermaanden komen we elke 2de zondag van de maand samen. De
uitgenodigde sprekers behandelen een razend actueel, maatschappelijk
onderwerp, gekoppeld aan een nagesprek. Voor de start van de lezing
geniet je van een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt, klaargemaakt door
`De Stoasje´. In de pauze wordt soep voorzien.
9.30 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 8
kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

dinsdag 16 november

© Stephan Vanfleteren

Film

Voordracht / De befaamde en meermaals gelauwerde Nederlandse schrijver
komt in cultuurzaal ipso facto spreken over zijn werk `Quarantaine. Dagboek
in tijden van besmetting´, waarna hij in gesprek gaat met het publiek.
Ticket voorverkoop start op 5 oktober.
20 uur • Oudenburg • ipso facto • 8 € (VVK), 10 € (ADD)
www.ram-oudenburg.be • 059 56 84 00 • cultuur@oudenburg.be

Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 17 november

Infodemo - Tiktok en instagram voor ouders
Vorming / Tiktok en Instagram. Het zijn twee populaire apps die je kan
plaatsen onder de noemer van de zogenaamde sociale media. Wat kan je
ermee doen? Hoe werkt het en hoe beïnvloedt het iemands leven, in het
bijzonder van dat van een jongere. Moet je je als ouder betrokken voelen
en hoe kan je er als ouder mee omgaan?
19.30 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 5
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52
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vrijdag 19 en zaterdag 20 november

Het Prethuis / Weekendje Bouillon

P.S. It’s all Music –
Jubileumconcert

Piet Jozef Swerts met Ataneres Ensemble
Piet Jozef Swerts werd vorig jaar 60 en zou gevierd worden met een
uniek concert in eigen gemeente. Het concert is grootser opgevat dan
voordien en zal plaatsvinden op zaterdag 20 november 2021.

Theater / Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing.
Ze huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar een weekendje
lekker ontspannen door te brengen, maar dat verloopt niet helemaal
zoals gepland… Een situatiekomedie pur-sang met heerlijke personages,
onverwachte wendingen en hilarische toestanden. En dat alles in het sappig
West-Vlaams! 'Weekendje Bouillon' is zoals we stilaan gewend zijn bij Het
Prethuis van de hand van Jeroen Maes.
Cast: Peter Bulckaen, Katrien Vandendries, Wim Stevens, Bianca Vanhaverbeke en Jeroen Maes.
20 uur (vrijdag) en 15 en 20 uur (zaterdag) • € 18 • www.ticketwinkel.be/
balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be

zaterdag 20 november

P.S. It´s all Music, Piet Jozef Swerts
en Ataneres Ensemble
Muziek / Piet J Swerts werd vorig jaar 60 en
viert dit eindelijk samen met een 15-koppig
strijkersensemble. Deze gelauwerde componist en pianist brengt enkele bekende stukken
van Beethoven, Chopin, Debussy, Satie, Soler
en Swerts zelf. Laat een avond je meeslepen
en geniet van dit uniek concert met Piet Swerts
en het strijkersensemble Ataneres.
19 uur • VC Jabbeke • € 25 / 20
reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 04
gemeentehuis@Jabbeke.be

Over zijn 60-ste verjaardag schreef hij: dit is een moment om als musicus
even bij stil te staan en dit zeker nu op een creatieve manier te delen met
een toch heel bijzonder concert. Maar dan komt er corona in maart. De
wereld staat stil, de isolatie is groot, tegelijkertijd groeit de solidariteit
met de dag. Elke avond luiden de klokken in Varsenare en staan buren
buiten in de tuin voor het zorgpersoneel te applaudisseren. Spontaan
trek ik mijn schuifraam open en speel na het klokgelui We´ll meet again.
Het wordt elke avond een miniconcertje voor de buren. De We´ll meet
again-concertjes gaan over naar live streaming op Facebook. Ik ben niet
de enige, Jef Neve houdt het langer vol, collega Dagmar Feyen uit Mol
is elke zaterdagavond present evenals de fantastische concertpianiste
Eliane Rodrigues die meer dan 20 recitals elke zaterdagnamiddag thuis
speelt in het bijzijn van haar huilende honden. Het enthousiasme bij de
luisteraars is groot en de aanvragen divers. Nooit heb ik zoveel en zo
verschillende programma´s bijeengezocht en gespeeld, van musical tot
filmmuziek, van Bach tot Sibelius. Als hoogtepunt geef ik dan uiteindelijk
in juni een live streaming recital bij Piano Maene in Ruiselede waar ik
al mijn 24 sonates na elkaar heb speelt.
Het gaat om communiceren en solidariteit en opeens vind ik in die
context mijn verjaardag recital niet meer zo essentieel. Ik wil mijzelf
helemaal niet in het daglicht stellen maar eerder delen met en geven
aan. Door die ommekeer is dit concert nu ten voordele van vzw Huis
45 te Varsenare op een boogscheut van waar ik woon. Ik passeer er
dikwijls tijdens mijn vele soms eenzame wandelingen. Dit is een tehuis
niet-werkenden en dagcentrum voor mensen met een visuele handicap
en bijkomende beperkingen. De vele medewerkers zorgen ervoor dat
de bewoners aangepaste begeleiding en zorg, daginvulling, maaltijden
en kameronderhoud krijgen.
Na de positieve interactieve ervaringen met mijn virtueel publiek ben
ik in april verwoed begonnen een programma samen te stellen dat erg
toegankelijk zou zijn. In ongeveer zes weken tijd heb ik dertien nieuwe
arrangementen gemaakt voor piano met strijkorkest. Vele jonge freelance
ensembles en musici zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen.
Door dit concert om te buigen naar een programma met strijkorkest
zou ik die jonge mensen kunnen ondersteunen. Het Ataneres Ensemble
is zo een jong dynamisch en professioneel strijkersensemble onder
hun bezielde leider Wim Spaepen. Het programma wordt nu een soort
van bloemlezing uit mijn intussen toch wel rijk oeuvre en combineert
ouder werk met recentere stukken. Maar ook met werk van componisten
waarvan iedereen houdt: het langzame deel uit het Keizersconcerto van
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Beethoven, een van mijn oudste helden, de beroemde postume Nocturne
van Chopin, het stuk dat een sleutelrol speelde in de film The Pianist, de
beroemde film van Roman Polanski gebaseerd op waargebeurde mémoires van pianist Władysław Szpilman die het getto in Warschau tijdens
de Tweede Wereldoorlog amper overleefde. Maar ook mijn andere held
Debussy mag niet ontbreken, we spelen zijn Clair de lune maar tevens
de beroemde Gymnopédie van Erik Satie, die veelvuldig bij Debussy aan
huis kwam omdat hij zelf geen piano had.
De Maenevleugel is een hybride concertvleugel waar geavanceerde pianomechaniek gecombineerd wordt met het historische binnenwerk van
de vleugels uit de tijd van Mozart, vandaar de term rechtsnarige vleugel.
De hedendaagse vleugel heeft gekruiste bassnaren in het binnenwerk,
ze lopen diagonaal van links naar rechts om een grotere projectie in de
klank te bekomen. De Maene vleugel heeft dat niet en verkrijgt daardoor
een heel rijk kleurenpalet in elk register apart. Daarvoor vind ik muziek
van Scarlatti of Soler zeer geschikt. Van die laatste heb ik dan een eigen
versie van zijn opzwepende Fandango voorzien.
De eigen geselecteerde stukken gaan terug tot 1987 toen mijn Rotations
bekroond werd als opgelegd werk voor de Koningin Elisabethwedstrijd
Piano, het lanceerde meteen mijn carrière. Hieruit spelen we l´Assault
en Espace. Elegia voor strijkers was destijds een emotioneel wegschrijven
bij het aanzien van de rampzalige rechtstreekse televisiebeelden van de
ramp met de Herald of Free Enterprise aan onze Noordzee, het is een
in memoriam voor de vele slachtoffers toen.
Chanson d´amour is een van mijn mooiste melodieën ooit en ontstond
na vele pogingen tijdens mijn intense communicatie met de Nederlandse
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regisseur Jan-Willem Van Ewijk toen we samen op zoek waren naar de
juiste toon van de filmmuziek voor zijn aangrijpende film Atlantic. Het
meest bizarre van heel dat verhaal is dat dit thema uiteindelijk toch niet in
de film is terecht gekomen maar wel in mijn harpconcerto voor Anneleen
Lenaerts die het onder de titel Etoiles met groot succes creëerde in het
Concertgebouw van Brugge.
Lake of Love verklankt de romantiek in Brugge rond het Minnewater
waar verliefde koppels hun liefde bezegelen met een selfie op de brug.
Absence toont de beklemmende sfeer van de lockdown: afwezigheid van
sociaal leven, contact met onze intimi, de geweldige isolatie en eenzaamheid uitgedrukt in een lange toon door de strijkers met beklemmende
pianoakkoorden.
Het begin van het concert dateert uit 1994: Martenizza is Bulgaars voor
een lenteritueel waar vrienden elkaar het allerbeste toewensen. Drive
(Extended) was in 2010 bedoeld voor alle muziekleerlingen van het Conservatorium in Leuven naar aanleiding van 175 jaar Conservatorium. Het
is een minimal music- werk dat technisch niet zo moeilijk is maar enorm
energie geeft in haar stuwing. Speciaal voor dit concert heb ik het werk
extended met een pianopartij: zo sluit dit concert waarvan de titel speels
verwijst naar mijn initialen heel eclatant af, op naar nieuwe horizonten
en dankbaar voor al wat geweest is, de vele contacten, uitvoeringen,
interessante ontmoetingen, reizen.
P.S. It´s all Music • 20 november 2021 • 19.00 uur • VC Jabbeke
€ 25 / 20 • reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 04
gemeentehuis@jabbeke.be
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Publicatie

dinsdag 23 november

Als liefde wringt
Auteur: Samuel Derous (uit Zedelgem)
Arnolds moeder
sterft wanneer hij vijf
jaar oud is. De start
van zijn winter: een
wegwerpkind gevangen
in het systeem. Heen
en weer geworpen
tussen instellingen en
momenten van vrijheid
leeft Arnold in zijn
gedwongen gevangenis. Alles is nep. Hij
is nep. Begin dertig
klampt hij zich vast aan
een luchtbel, werpt zich
terug op het enige wat
hij nog wel kan: voelen.
Wordt dit zijn redding?
Uitgeverij: Ambilicious
Aantal pagina´s: 224
Kostprijs: 19,95 euro
Contact: Verkrijgbaar via de lokale boekhandelaar

zaterdag 20 november

Steven Mahieu / Full Contact Tour
Comedyshows / Geef toe, niemand is te overtuigen met een tekstje over
de inhoud van een voorstelling. Laten we daar dus vooral geen inkt aan
verspillen. De `Full Contact Tour´ is de vierde zaalshow van Steven Mahieu
en toont de comedian op zijn best: heftig.
20 uur • De Beuk Kortemark • €16 • www.comedyshows.be

zaterdag 20 en zondag 21 november

Kunst- en ambachtenbeurs
Beurs / Dit jaar gaat de Ichtegemse kunst- en ambachtenbeurs door in de
Sporthal `De Keiberg´ in Ichtegem. Opnieuw nemen heel wat Ichtegemse
kunstenaars deel en gaan zij zoveel mogelijk ter plaatse aan het werk. Ze
brengen een mooie mix van juwelen, keramiek, letterkappen en boetseren,
kalligrafie, houtbewerking, schilderen,…
Nieuw dit jaar is dat Kunstendag voor Kinderen hier ook een plekje zal
krijgen. Meer informatie over het volledige programma volgt! Kom zeker
kijken en laat je verrassen door het gevarieerde aanbod.
Sporthal `De Keiberg´ Ichtegem • gratis toegang • 059 34 11 46
cultuur@ichtegem.be • www.ichtegem.be

Film
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

donderdag 25 november

Lezing Boeddhisme

Lezing / Wat is Boeddhisme? Hoe is het ontstaan en waar situeert het
Tibetaans Boeddhisme zich binnen de Boeddhistische traditie? De centrale
leerstellingen en stromingen van het boeddhisme (klassiek én Westers)
en de bijzondere plaats daarin voor het Tibetaans Boeddhisme (klassiek
én Westers) worden besproken. Ook de Tibetaanse visie op leven, sterven,
dood en wedergeboorte en de sporen daarvan in de Westerse cultuur
komen aan bod. Aan de hand van tekst, beeld en audiofragmenten word je
ondergedompeld in deze fascinerende wereld.
Johan Deruyck is sinds 2009 Westers Boeddhist. Hij heeft zich verdiept in
het Tibetaans Boeddhisme. Samen met zijn vrouw, Greet Chielens, richtte
hij de alternatieve begrafenisonderneming 'Doodgewoon' op.
20 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 5
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52

zaterdag 27 november

Nicholas / Decipiatur
Comedyshows / Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling `Echt´,
komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling, getiteld 'Decipiatur'. Een
voorstelling waarin hij af en toe een tip van de sluier licht, ja zelfs uitlegt
hoe hij je om de tuin leidt, om je dan alsnog met verstomming te slaan.
20 uur • De Beuk Kortemark • vanaf €20 • www.comedyshows.be

dinsdag 30 november

Film
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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zondag 21 november

Samen met je familie een hele dag kunst op

Kunstendag voor Kinderen
10 jaar Kunstendag voor Kinderen
10e
EDITIE

zondag 21 november

Kunstendag voor Kinderen vindt dit jaar plaats op zondag 21 november.
Na een digitale editie, staan de cultuurhuizen klaar om families met
kinderen opnieuw live kunst te laten beleven. Dit jaar is het bovendien
de tiende verjaardag van Kunstendag voor Kinderen. Reden te meer om
er samen met Ketnet-wrapper Sander Gillis een groot kunstfeest van te
maken! Carll Cneut zorgde dit jaar voor het campagnebeeld.

Ontdek het programma in de Ginterregio

kunstendagvoorkinderen.be

Wat is de Kunstendag voor Kinderen?
Op Kunstendag voor Kinderen bieden kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken allerlei activiteiten aan voor kinderen. Het doel is
kinderen te laten proeven van het kunstenaanbod. Ervaring leert dat
jonge kinderen zeer ontvankelijk zijn voor kunst. En niet in het minst: ze
zijn het publiek van morgen.

Voor en van wie?
Kinderen tot 12 jaar kunnen met hun ouders, grootouders, broers en
zussen kennismaken met verschillende kunstvormen. Muziek en dans,
theater en beeldende kunst, film en architectuur, … Het komt allemaal
aan bod.

De Gintergemeenten zetten hun beste creatieve beentje voor en werkten een aantrekkelijk programma uit met workshops, voorstellingen,
doe-activiteiten, en dat allemaal in een festivalsausje op kindermaat.
Je kan een voor- of namiddag boordevol workshops in Kortemark (14!)
en Zedelgem beleven. In Oudenburg maken ze in de voormiddag de
grootste tekening die Oudenburg heeft gekend, in de namiddag neemt
de familievoorstelling `Hello Robot´ je mee naar een toekomst waar
robots naast en met de mens leven. In Cultuurcentrum de Brouckere
in Torhout kan je dan weer terecht voor een namiddag boordevol workshops, speelinstallaties, doe-activiteiten en voorstellingen, samen met
de partners van Gezinsbond, de bibliotheek en Kunstacademie Torhout.
FroeFroe neemt je in een tent mee naar een prachtige 8+-voorstelling
over de oorlog, een cross-over van poppen, acteurs, multimedia en
live-muziek. Zannemie en de Bende nemen je mee op muzikale roadtrip, met gloednieuwe muziek, zottigheden en verfrissende mini-verhalen voor 3+. Die dag is het ook Winterhappening in de winkelstraten
van Torhout, dus zeker een bezoekje waard aan de leve(n)de stad.
Wij bundelden het programma voor je in een handig overzicht per
gemeente, soort activiteit en leeftijd.
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GEMEENTE
ICHTEGEM

Soort activiteit Titel

Leeftijd

Workshops

3-14 jaar

KORTEMARK Workshops

Locatie

Prijs

Keibergstraat, Ichtegem

Meer info
info volgt via www.ichtegem.be

WIJ - Ultima Thule
(installatie)

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Circusdorp

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Sherborne

2,5-6 jaar 13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Buttons maken

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Fiets je eigen schilderij

3-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Slam poetry

6-10 jaar
11-14 jaar
6-10 jaar

13.45-14.45 uur Stadenstraat 14, Zarren
14.45-15.45 uur
15.45-16.45 uur

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Pimp je eigen fiets

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Beats maken

11-16 jaar

14.30-15.30 uur Stadenstraat 14, Zarren
15.45-16.45 uur

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Schaduwtekenen

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

HipHopDans

6-14 jaar

13.30-14.30 uur Stadenstraat 14, Zarren
14.40-15.40 uur
15.50-16.50 uur

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Sleutelhangers maken

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Guerilla zeefdruk

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Voorleesverhalen met
Wonderling Verteltheater

5-10 jaar

13.45-14.05 uur Stadenstraat 14, Zarren
14.15-14.35 uur
14.45-15.05 uur
15.15-15.35 uur
15.45-16.05 uur

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

Kunstige grime

4-14 jaar

13.30-17.30 uur

Stadenstraat 14, Zarren

gratis

www.kunstendagvoorkinderen.be

XL-tekening - Mooss

3-12 jaar

10 uur

Ipso Facto,
gratis
Markstraat 25, Oudenburg

www.oudenburg.be

Voorstelling

Hello Robot - Studio Gekko
(theater)

6+

14.30 uur

Ipso Facto,
€ 10
Markstraat 25, Oudenburg

www.oudenburg.be

Doe-activiteit

Het eiland Amadeo Amadeo Kollectif
(speelinstallatie)

5+

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

Workshop

Feestworkshop Gezinsbond

3-12 jaar

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

Luisteren

Voorlezen - Bib

3-12 jaar

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

Workshop

Creatieve workshop Kunstacademie

3-12 jaar

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

OUDENBURG Workshop

TORHOUT

Uur
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GEMEENTE

Soort activiteit Titel

Leeftijd

Uur

Locatie

Prijs

Meer info

TORHOUT

Workshop

Kunstworkshops

3-12 jaar

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

Workshop

Buttons maken

3-12 jaar

13.30-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

gratis

www.ccdebrouckere.be

Voorstelling

Puree kan je hier
niet eten Zannemie en de Bende
(muziek)

3+

15-16 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout

€5

www.ccdebrouckere.be

Voorstelling

De Soldaat Theater FroeFroe
(figurentheater)

8+

14-14.45 uur
16.15-17 uur

Cultuurcentrum
de Brouckere,
Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout (tent tuin)

€5

www.ccdebrouckere.be

6-12 jaar

9.15-10.15 uur
10.45-11.45 uur

De Groene Meersen,
gratis
Stadionlaan 48, Zedelgem

www.zedelgem.be/tickets

ImproFUN for kids Gifant (improvisatietheater)

6-12 jaar

9.15-10.15 uur
10.45-11.45 uur

De Groene Meersen,
gratis
Stadionlaan 48, Zedelgem

www.zedelgem.be/tickets

Woord, poëzie en rap Kip van Troje
(taalworkshop)

8-12 jaar

9.15-10.15 uur
10.45-11.45 uur

De Groene Meersen,
gratis
Stadionlaan 48, Zedelgem

www.zedelgem.be/tickets

ZEDELGEM

Creatieve workshop
KunstJoupaux - Skriewer
workshops
(chapeautje van papier)
(inschrijven
noodzakelijk,
max. 15 personen
per workshop)

Géén reden om dit te missen met je koters dus!

FroeFroe - De Soldaat

© FroeFroe

© Victoriano Moreno

Zannemie en de Bende

Eiland Amadeo
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December 2021
donderdag 2 december

dinsdag 7 december

Avansa / Kranten lezen, boeken lezen,
encyclopedie… (haal meer uit je smartphone)

Film

Vorming / Een grondige verkenningstocht in wat er te lezen valt op je smartphone. We verkennen heel wat specifieke apps en websites. Een wereld die
voortdurend in verandering is maar waar er ook heel wat vaste waardes zijn.
t/m 9 december • 9 tot 12 uur • LDC Wimperlinde Kortemark • € 19
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52

Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

donderdag 9 december

Hans Claus /Achter tralies

zaterdag 4 december

Wim Mertens / Inescapable Tour
Muziek / De gerenommeerde componist, schrijver en performer Wim
Mertens onderneemt in 2021 een wereldtournee naar aanleiding van de
40e verjaardag van zijn muzikale carrière. Hij brengt, in duobezetting, een
speciaal concertprogramma als overzicht van 1980-2020. Een selectie van
zijn bekendste composities en ook zijn nieuwe album 'The Gaze of the
West' (2020).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 24 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Jan De Wilde - Hèhè

Lezing / Er gaat geen maand voorbij zonder dat
de gevangenissen het nieuws halen. Overbevolking, relletjes, ontsnappingen, gijzelingen... Het
politieke antwoord is vaak hetzelfde: bijbouwen
van nog meer cellen. Maar is dit de juiste en
enige remedie? Moeten we niet eerder de manier
waarop we detentie organiseren in vraag durven
stellen?
Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde,
stelt een vernieuwende, duurzame aanpak van
gevangenschap voor. Kleinschaligheid is in dit
concept essentieel: met een meer persoonlijke aanpak van de `bewoners/
gedetineerden´ kan de re-integratie in de maatschappij voorbereid worden.
In samenwerking met Markant. Vooraf inschrijven in de bib.
19.30 uur • Vrijetijdscentrum Zomerloos • € 3
http://gistel.bibliotheek.be • 059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be

Caspar Auwerkerken
En Route | Huiskamerconcerten / Nog geen enkel nummer hebben uitgebracht, maar toch al tot een van de meest spraakmakende talenten van
het land behoren: het is niet voor iedereen weggelegd, maar de 21-jarige
Hasseltse singer-songwriter Caspar Auwerkerken doet het toch zomaar even.
20 uur • Stadenstraat 23 Zarren • € 5 • https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08

vrijdag 10 december

Sprookjes enzo / Pietro Chiarenza /
Passa il tempo (4+)
© Philip Vanoutrive

Muziek / Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het in 1965 en hij is het
ook nog in 2021. Onnavolgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk.
Met het beste uit wat hij ooit op plaat zette én met pareltjes uit zijn eerste
jaren. Dertig jaar na zijn meest succesvolle album `Hèhè´ en vijftig jaar
na zijn cultsingle `Joke´ is hij samen met zijn vrienden meer dan ooit klaar
voor nog een hartverwarmend concert.
20 uur • GC De Groene Meersen • € 19 • www.zedelgem.be/tickets
050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be

Familie / Diep in het bos ligt er een magische plek
waar tijd groeit, geplukt wordt, en de wijde wereld
ingestuurd. Je kan er de tijd zien, als licht, als vuur.
Kom naar deze prachtige voorstelling met vuur,
circus, objecttheater en fysiek theater en reis
met ons mee!
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout,
tuin de Brouckere • € 10 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

© Rudy Schuerewegen
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December 2021

Publicatie

zaterdag 11 december

Abattoir Fermé / De Kersenvla
The Roman North Sea and Channel
coastal defence.
Germanic seaborne raids and
the Roman response
Auteur: Wouter Dhaeze
Dit Engelstalige boek beschrijft de Romeinse militaire aanwezigheid langs de kusten van de Noordzee. De rol van de forten en
allerhande andere militaire infrastructuur in de context van het
maritieme verkeer, de grenscontrole en de kustverdediging wordt
besproken. Speciale aandacht is er voor de Germaanse raids over
zee en de mechanismen ter bestrijding en voorkoming van deze
raids. Het tweede deel van het boek bestaat uit een catalogus
van de Romeinse militaire sites in deze gebieden. Dit boek hoopt
een leemte in het onderzoek op te vullen. Voor de eerste keer
is er een synthese over het onderwerp die als uitgangspunt
niet de Britse kustforten neemt, de zogenaamde Saxon Shore
forts, maar het continent. Dit boek zal zowel de specialist als
iedereen die geïnteresseerd is in Romeinse militaire archeologie
en geschiedenis aanspreken. Het boek is rijkelijk voorzien van
illustraties, waarvan velen nog niet eerder gepubliceerd.
Een sleutelrol is weggelegd voor het kustfort van Oudenburg,
één van de belangrijkste archeologische sites binnen de Ginterregio.

Uitgeverij: Universa Wetteren
Aantal pagina´s: 341 p.
Kostprijs: 50 euro (te koop via de webshop van de uitgeverij)
Contact: info@universa.be

Theater / Met 'De Kersenvla' waagt Abattoir Fermé zich aan een voorstelling over iets wat ons nauw aan het hart ligt: theater. En dat in de
typische 'Abattoir Fermé'-stijl: indringend en huiveringwekkend theater,
met verschillende genres, disciplines en media. 'Een knotsgekke komedie
over het aandoenlijkste aller huisdieren: de underdog.' De Standaard (****)
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 16 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Loge10 Antwerpen / Moordspel
Theater / Sidney Bruhl is een schrijver van theaterthrillers wiens inspiratie
hem totaal in de steek laat. Hij moet dringend terug een hit te pakken krijgen.
Dan ontvangt hij “Moordspel”, een toneelstuk van een jonge student. Het
blijkt een geniaal scenario te zijn, een gegarandeerd succes.
20 uur • De Beuk Kortemark • €18 • www.gudrunkortemark.be/bestellingen/
kaarten • walter.denyft@skynet.be

zondag 12 december

Pieter Boussemaere: De klimaatoplossing
in minder dan een uur!

Faits d´Hiver / Hoofd- van bijzaken onderscheiden. Dat is niet altijd evident,
en al zeker niet als het gaat over complexe materie zoals de klimaatkwestie.
Toch doet deze lezing daartoe een moedige poging. Je krijgt niet alleen de
essentie van het klimaatprobleem en de essentie van de klimaatoplossing
op een dienblaadje aangeboden. Je verneemt er ook hoe je als individu
een deel van de oplossing kan zijn. Pieter Boussemaere gaat graag met
jullie in gesprek.
Deze activiteit vindt plaats binnen de reeks 'Faits d'Hiver'. Tijdens de donkere
wintermaanden komen we elke 2de zondag van de maand samen. De
uitgenodigde sprekers behandelen een razend actueel, maatschappelijk
onderwerp, gekoppeld aan een nagesprek. Zo voorzien we jullie van stof
tot nadenken, tot de lente terug in het land is. Voor de start van de lezing
geniet je van een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt, klaargemaakt door
`De Stoasje´. In de pauze wordt soep voorzien. Met honger zal je bij ons
niet van tafel gaan.
9.30 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 8
kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08
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December 2021
zondag 12 december

Cie Pol & Freddy /
De Cuyper versus De Cuyper

woensdag 15 december

Infodemo - Gezondheidsapps
Vorming / Gezondheidsapps kunnen een handig hulpmiddel zijn om je
gezondheid in het oog te houden. Maar het is natuurlijk belangrijk dat de
apps veilig, betrouwbaar en kwaliteitsvol zijn. Om daar meer duidelijkheid
in te scheppen, liet bvb. de vorige minister Maggy De Block een website
ontwerpen waarop producenten van mobiele gezondheidstoepassingen
zich kunnen aanmelden.We leggen het je graag uit en demonstreren een
aantal apps.
14 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 5
www.avansa-ow.be • 059 50 39 52

donderdag 16 december

Avansa / ITSME |
inloggen bij o.a. myminfin & mypension
© Rudi Schuerewegen

Circus / Zet je schrap voor de grootste risicomatch van het jaar op
een unieke locatie. Deze uitzonderlijk spannende voorstelling gaat
door in het halfvol (of halfleeg) zwembad van Torhout. In dit kolkend
sportstadion nemen twee jonglerende broers het tegen elkaar op. Alle
codes van bekende, minder bekende en verzonnen sporten worden
gebruikt. Heroïek en fair play, openingsceremonies en sponsoring,
doping en omgebogen spelregels. Mis deze unieke kans niet!
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, op locatie in
Zwembad Torhout • € 16 basistarief • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

dinsdag 14 december

Eenzaamheid

Vorming / Met de itsme-app kan je makkelijk inloggen op allerlei beveiligde
websites. 1 app en 1 code, in alle rust en veiligheid. Meer en meer instanties
werken samen met de itsme®-app. Vele banken, maar ook overheidsinstanties zoals mypension, myminfin,...
9 tot 11.30 uur • De Beuk Kortemark • €8 • www.avansa-ow.be
059 50 39 52

vrijdag 17 december

Scala / Meisjesnamen
Concert / U kent ze ongetwijfeld, de dames van Scala met hun engelachtige
stemmen.
Anne. Irene. Annelies. Marijke, … Zijn dit namen van Scalazangeressen?
Of zijn het titels van Vlaamse liedjes, gezongen door Barbara, Danielle,
Rosa, Marjolijn?
20 uur • Sint-Bartholomeuskerk Kortemark • vanaf €25
roger.leyn@skynet.be

Arno, Dancing inside my head +
Spelletjesavond (i.s.m. VIVA SVV Kortemark)

Lezing / Iedereen krijgt wel eens met eenzaamheid te maken zowel ouderen
als jongeren. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Belgen
zich soms tot altijd eenzaam voelt, maar velen weten niet hoe ernstig de
gevolgen van langdurige eenzaamheid kunnen zijn. Psychologe Leslie
Hodge praat over de gevolgen en de oorzaken van eenzaamheid. Waarom
kampen zoveel mensen vandaag met eenzaamheid, maar vooral wat kan
je doen om die eenzaamheid aan te pakken.
19 uur • bibliotheek Zedelgem • € 3 • inschrijven t.e.m. 7 december
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

Film / Een intieme inkijk in het 67-jaar oude, dansende, dwarse en dwangmatige hoofd van Belgiës bekendste rocker. Voor het eerst in meer dan
40 jaar carrière laat Arno Hintjens een filmmaker - Pascal Poissonnier - toe
om zijn creatief proces te volgen, en de kijkers en fans een blik te gunnen
achter de schermen.
20.30 uur • De Beuk Kortemark • €4 • https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be
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December 2021
Jonge auteur schrijft
een dystopisch boek
over het niet kunnen
accepteren van je lot

vrijdag 17 december

Zoe Bizoe / One Woman Show
Humor / In een nooit geziene combinatie van
comedy en burlesque stript Zoe Bizoe zichzelf
verbaal tot in haar hart en teaset ze het publiek
met uitdagende choreografieën. Hoe minder ze
om het lijf heeft, hoe meer ze haar ware veren
laat zien: die van de paradijsvogel, geboren om
te verleiden met haar passionele paringsdans.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere
Torhout, Club de B • € 14 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

zaterdag 18 december
Een futuristische wereld. Een nieuw systeem heeft het reilen en
zeilen op aarde overgenomen. Het Hoger Hof heeft procreatie
op aarde na duizenden jaren geschiedenis vol oorlog en andere
onmenselijkheden verboden, waardoor mensen nu in labo´s gecreëerd worden. Iedere Creatie krijgt na een opleiding van tien jaar, vijf
jaar lang de tijd om een plek op aarde toegewezen te krijgen. Lukt
dit niet, zijn alle kansen op leven vergooid. Dit is precies waar Grace
al altijd voor gevreesd heeft… en wat nu werkelijkheid is geworden.
Grace is achttien, en is niet klaar om haar lot te aanvaarden. Ze
wil leven, iemand zijn. Wanneer die mogelijkheid eindelijk binnen
handbereik lijkt te zijn, gebeurt iets dat veel erger is dan wat Grace
zich ooit had kunnen inbeelden.
Charlotte Vandaele is een jonge schrijfster (2000), geboren in
Oostende en woont al vijftien jaar in Bekegem. Ze studeert Taalen Letterkunde Engels-Nederlands aan de Universiteit van Gent.
Naast haar interesse voor literatuur is ze ook gepassioneerd door
dans, muziek en andere kunsten. Charlotte schrijft al verhalen
zolang ze zich kan herinneren, maar `Ik ben niet´ is haar debuut;
het is een boek dat huist in het genre dystopie - Young Adult fantasy - science fiction. `Ik ben niet´ ontstond uit een uit de hand
gelopen schrijfopdracht in het eerste middelbaar. Het idee fascineerde haar zo dat ze het verder uitwerkte door de jaren heen,
en zo ontstond een nieuwe wereld. Charlotte nam met datzelfde
boek in 2018 deel aan een schrijfwedstrijd in België en Nederland
waar ze in de finale belandde. Dit motiveerde haar om het verhaal
nog dieper uit te werken en nog explicieter tot leven te brengen.
Sinds enkele jaren schrijft ze ook verhalen in het Engels, maar
die zijn nog niet afgewerkt. `Ik ben niet´ is het eerste deel van
een nieuwe intrigerende serie bij uitgeverij Boekscout, en is zeker
geschikt voor iedere doelgroep.
Het boek kost 21.95 € - ISBN 9789464318265.
Charlotte stelt haar boek voor in de bib van Eernegem
op zaterdag 9 oktober om 19u.
Gratis, maar inschrijven verplicht
via https://ichtegem.bibliotheek.be

Nicholas / In alle eerlijkheid

Theater/comedy / Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling
'Echt' komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling, getiteld
'In alle eerlijkheid'. Hierin licht hij af en toe een tip van de sluier. Ja,
hij legt zelfs uit hoe hij je om de tuin leidt, om je dan alsnog met
verstomming te slaan.
Verbazingwekkende acts waarvoor je niet alleen geen verklaring
hebt, maar waarvan je rotsvast overtuigd bent dat er helemaal
geen verklaring voor kán bestaan. Geen toeters, geen bellen, geen
rookgordijnen, geen dubbele bodems, gewoon puur Nicholas: groots
in zijn eenvoud, ongeëvenaard in zijn vak.
20 uur • De Balluchon Koekelare • € 15 • www.ticketwinkel.be/
balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be
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December 2021
zaterdag 18 december

dinsdag 21 december

Het Prethuis / Weekendje Bouillon

Film

Theater / Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing. Ze
huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar een weekendje lekker
ontspannen door te brengen. Er komt echter onverwacht een onbekende
man aankloppen die lijkt te zijn verdwaald. Een situatiekomedie pur sang
met heerlijke personages, onverwachte wendingen en hilarische toestanden
in sappig West-Vlaams.
20 uur • vrijetijdscentrum Zomerloos Gistel • € 18 • www.Gistel.be
059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zondag 19 december

Blagovestkoor - Kerstconcert

		

zondag 26 december

Planktom / Musicalstage voor kinderen
(7 – 15 jaar)
Musicalstage / Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en betoverende
kostuums vormen weer één mooi geheel op het grote podium. Aan het einde
van de stageweek, op 30 december, is er om 17u30, een leuk toonmoment
waar je familie jou op de planken kan bewonderen!
t/m 30 december • 10 tot 16 uur • De Beuk Kortemark • € 175
www.musicalstage.be

dinsdag 28 december

Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui / Nomad
Muziek / Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga werd opgericht eind de
jaren ´80 met als doel het rijke erfgoed aan religieuze Russische muziek
te vertolken. De erkenning van dit koor werd al gauw een feit, dankzij de
vele internationale festivals en muziekwedstrijden waaraan ze deelnamen.
In België zijn de zangers graag geziene gasten.
17 uur • Priorij van Bethanië in Loppem • € 15 • www.zedelgem.be/tickets
050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be

Chica Flicka
Familietheater / Elk kind voelt zich
weleens anders dan de anderen. Ook
Chica en Flicka verschillen erg van
elkaar. Maar met muziek en poëzie
weten ze toch een brug te slaan tussen
hun verschillende leefwerelden. En zo
ontdekken ze dat ze meer met elkaar
verbonden zijn dan ze dachten. Conclusie: iedereen is anders, en toch hetzelfde! Met Jorka Decroubele en Eva De
Roovere. Voor families met kinderen
van 6 tot 10 jaar.
15 uur • VTC Jabbeke, Vlamingveld 40
tickets via reservaties.jabbeke.be
8€ volw • 5€ kind • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be

Dans / De woestijn als metafoor voor ultieme vrijheid maar ook voor de
onmogelijkheid om te overleven. Sidi Larbi Cherkaoui wordt wereldwijd
erkend als één van de meest toonaangevende choreografen van zijn
generatie. In zijn indrukwekkend oeuvre bevraagt hij de tradities van de
grote culturen, religie en de zoektocht naar identiteit, in een genereuze,
poëtisch-elegante, lyrische dansstijl.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, Bij de Buren in De Spil in
Roeselare • € 28,5 • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

Jeugd- en avondfilm
Film / Titel nog niet gekend. De films in Zomerloos zijn een ongekend succes.
De formule is eenvoudig: recente films van topkwaliteit, uitstekende klank
en beeld, geen popcorntoestanden, comfortabele zeteltjes, pauze en vooral
een belachelijk lage toegangsprijs. Met 2 euro raak je binnen.
Jeugdfilm: 14.30 uur • Avondfilm: 19.30 uur • vrijetijdscentrum Zomerloos Gistel • € 2 • www.Gistel.be• 059 27 98 71• cultuur@gistel.be

Januari 2022
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dinsdag 4 januari

vrijdag 7 januari

Film

Dimitri Leue / Maura of de zeven magen
der eenzaamheid

Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later op
www.ccdebrouckere.be of aan de balie van Cultuurcentrum de Brouckere
vinden (filmflyers).
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 5 januari

De Piepkes / De Operaar Poephaar
(+ 5 jaar)

Theater / Dimitri Leue speelt zijn allereerste voorstelling, opnieuw. En
doet dat uitstekend, opnieuw. Misschien wel krachtiger dan ooit tevoren.
'Bloedmooi en poëtisch komt Leue uit de hoek.' Concertnews (****)
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 21 januari

Lukas Lelie / TRY-OUT
Humor / Lukas Lelie ('De Ideale Wereld', zijn YouTube-reeks 'Standaard
Koekhandel', …) vertelt je in zijn tweede zaalshow over de zure oprispingen
in zijn leven en de vragen die zijn eetlust verstoren. Net als in zijn vorige
voorstelling gaat Lukas voor een hoop droge oneliners en observaties met
een groot gebrek aan pretentie.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, Club de B • € 12
basistarief • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Herbert Flack, Bob De Moor &
Fleur Hendriks - Een man, een man
Familievoorstelling / `De Operaar Poephaar' is een volledige gezongen verhaal in de traditionele vorm van een opera. Dirk droomt over
poephaar. Bij het ontwaken merkt hij dat zijn droom waarheid is
geworden. Raar maar raar! Wat zullen de mensen daarvan denken?
Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren helpen? De Prima Flatulina?
Achteraf krijgt iedereen een gratis doeboek vol leuke activiteiten.
15.30 uur • De Beuk Kortemark • €5
https://kortemark. recreatex.be • 051 56 61 08

donderdag 6 januari

Theater Terra / Sneeuwwitje (4+)
Familie / De mooie prinses Sneeuwwitje is
geliefd, behalve bij de Koningin. Op een dag
vertelt een toverspiegel aan de Koningin dat
niet zij, maar Sneeuwwitje de mooiste van het
land is. En zo begint het avontuur! Een leuk
extraatje: Na de voorstelling mag iedereen
met Sneeuwwitje en de Prins op de foto!
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere
Torhout • € 10 basistarief
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

© Benny De Grove

Theater/ EEN MAN EEN MAN is een komedie over twee mannen, een tafel,
een serveerster en vooral dat je de dingen niet groter moet maken dan ze
zijn. Bob De Moor en Herbert Flack, die tot nu toe vreemd genoeg zelden
de planken deelden, brengen deze comedie samen met Fleur Hendriks.
20.00 uur • GC De Groene Meersen • € 15 • www.zedelgem.be/tickets
050/288330 • tickets@zedelgem.be

Januari 2022
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woensdag 26 januari

donderdag 27 januari

Infodemo - Whatsapp voor (groot)ouders
en kinderen

Gedichtendag

Vorming / Met WhatsApp kun je snel, eenvoudig en veilig gratis (met wifi)
berichten versturen en bellen op telefoons over de hele wereld. Die berichten
kunnen bovendien een foto bevatten of zelfs een filmpje. We geven wat
uitleg en doen het ter plekke met (groot)ouders en kinderen.
14 uur • CC De Beuk Kortemark - Torhoutstraat 9 • € 5
www.avansa-ow.be • 059/50.39.52

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar,
op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie een dag lang in het
zonnetje.
Het bibpersoneel tovert de leeszaal om tot een huiskamer vol poëzie.
Voor elke bezoeker een poëtische attentie (zolang de voorraad strekt).
14-18 uur • Bibliotheek Ter Elst • gratis • http://gistel.bibliotheek.be
059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be

Doe mee met onze gedichtenwedstrijd
Beste poëzieliefhebber

Naar aanleiding van de volgende Poëzieweek in januari 2022, schrijft het samenwerkingsverband Ginter een
gedichtenwedstrijd uit. We volgen daarbij het thema van de Poëzieweek, `Natuur´.

Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hogebergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-injouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin
herontdekt, de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet hoorden, eekhoorns die we niet meer
zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon.
Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen en
varenverzen. We fluisteren gedichten om de dieren te verwarmen in hun winterslaap, we laten onze woorden waaien in
de wind. We geven taal aan wat we belangrijk vinden en willen bewaren. We zingen luid over een groene toekomst, vol
bloesemingen en overvloed.
Doe mee aan onze wedstrijd en stuur ons je gedicht tussen 1 oktober en 30 november 2021.
Een jury kiest 3 winnende gedichten die daarna op postkaartjes worden geprint en verdeeld in de Gintergemeenten.
Alle ingezonden gedichten worden ook “tentoongesteld” (meer daarover later) en alle gedichten komen
ook op de Ginterwebsite te staan waar iedereen ze kan nalezen.
Voorwaarden om deel te nemen:
• Leeftijd: 16+
• Woonachtig in één van de Gintergemeenten
(Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout of Zedelgem)
• Taal gedicht: Nederlands
• Thema: Natuur
• Niet eerder gepubliceerd
• Max aantal regels: 16 (moet op postkaartformaat passen)
• Insturen ten laatste op 30 november 2021 via gedichten@ginter.be
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Tentoonstellingen
zaterdag 2 t/m maandag
4 oktober

vrijdag 15 oktober t/m
zaterdag 13 november

vrijdag 19 november t/m
donderdag 23 december

De Ichtegemse dorpskern
van vroeger tot nu

Katelijn Vanpoucke / Escape

Raphaël Tanghe / Tachtig
tekeningen

Tentoonstelling / Over burgemeesters tot 1977
en de opeenvolgende dorpskernvernieuwingen
tussen 1700 en 1994 in het centrum Ichtegem
handelt een bescheiden tentoonstelling met
unieke en nooit gepubliceerde of tentoongestelde stukken uit de collectie van het gemeentearchief en de gemeentelijk erfgoedcollectie.
Op de tentoonstelling zijn ook de twee nieuwe
erfgoedbrochures gratis te verkrijgen: n° 15.
Over gemeentehuizen en dorpskernvernieuwingen in centrum Ichtegem en n° 16. Hoofdmannen, schepenen en burgemeesters in
de voormalige gemeente Ichtegem. Dit alles
kadert in de geplande sloop van het gemeentehuis en een nieuwe op stapel staande dorpskernvernieuwing.
Raadzaal gemeentehuis Ichtegem • gratis
toegang • 059 34 11 20 • cultuur@ichtegem.be

vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17 oktober

Kunstkring Roderick /
2e Roderickroute Kunstroute in centrum
van Oudenburg

Schilderkunst / Katelijn Vanpoucke (°1971) woont
en werkt in Lendelede. Haar beeldtaal herdefinieert het begrip landschap tot een nieuwe,
krachtige en uitgepuurde realiteit. De spanning
die ontstaat tussen de architecturale lijnen en
de vergankelijke, organische natuurelementen
vertaalt zich in een afgemeten maar tegelijk
warm kleur- en lijnenspel waar Katelijn volop
mee speelt.
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • gratis
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

Tekeningen / Raphaël Tanghe (80 jaar) tekent
mensen. Overal waar hij gaat, neemt hij zijn
zwart tekenboekje-met-ringetjes, klein, handig
zakformaat, mee.
Raphaël suggereert. Mensen in Torhout, wachtend op de trein. Mensen ook in Zuid Afrika,
zingend, Cuba, Portugal, Hongarije … overal
fascineren ze hem.
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • gratis
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

vrijdag 7 januari t/m zaterdag
29 januari

Bart Deglin

t/m dinsdag 30 november

Aukje Goethals /
Kunstenaar in de kijker

Tentoonstelling / De 11de kunstroute gaat door
in het centrum van Oudenburg op zes locaties
op wandelafstand. Er doen 40 kunstenaars mee
met zeer uiteenlopende kunstvormen. Op de
startlocatie in Ipso Facto kan je een routebrochure verkrijgen met plannetje.
14 tot 18 uur • startlocatie ipso facto • 5 euro
(brochure en drankje) • 0486 34 54 62
Aanstormend talent Aukje Goethals stelt nog
tot eind november tentoon in het dienstencentrum Jonkhove. Aukje heeft van kindsbeen af
een passie voor kunst ontwikkeld. Ze focust zich
op digitaal tekenwerk, waarbij de aandacht gaat
naar eigen ontworpen animatiefiguren.
LDC Jonkhove in Aartrijke • gratis
www.zedelgem.be/tentoonstellingen
050 28 86 05 • cultuur@zedelgem.be

Bart Deglin (°1973) werkt op papier, papiercollages en boekomslagen, in acryl, aquarel, bic,
mixed media. Zijn werk roept een verstilde
wereld op waarin melancholie, verstarring,
onvermogen, vervreemding, …, gecombineerd
met een dosis humor en/of sarcasme, de verbeelding van de kijker prikkelt, en hem/haar zo
een spiegel voorhoudt.
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • gratis
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be
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Tentoonstellingen

De mens in tachtig tekeningen

hij zijn kans. Of het nu is op de trein, in een
wachtkamer, bij een kop koffie of tijdens een
concert, de plaats doet er niet zo toe: als
hij maar mensen kan ontmoeten. Hij kijkt,
observeert, wacht en tekent de mensen die
hij onderweg tegenkomt, soms zonder dat ze
het zelf weten. Met precies getrokken lijnen
doet hij verslag van mens en wereld.
Op een nieuwe witte bladzijde in zijn boekje
trekt zijn pen de eerste zwarte lijn, zoekend
nog. Zijn oog gaat snel heen en weer en de
pen gaat zijn eigen weg, trefzeker. De ene lijn
volgt op de andere en zo komt uit de hand
van de tekenaar een mens tevoorschijn die in
gedachten verzonken is in een eigen wereld.
We zien lijnen en puntjes, krassen en spatten
en we herkennen een hoofd, van een onbekende, en we denken de hele mens. Want
tekeningen van Raf Tanghe tonen een fragment en suggereren het geheel. En een paar
essentiële kleuren tekenen de sfeer die om
de getekende mens hangt.

Raphaël Tanghe, Torhoutenaar en tekenleraar op rust, is 80 jaar geworden. En dat is
voor Cultuurcentrum De Brouckere in Torhout een uitgelezen gelegenheid om zijn
tekeningen tentoon te stellen. Want behalve
leraar was hij ook tekenaar, en dat is hij
nog steeds, een tekenaar rust nooit. Van 19
november tot 23 december 2021 worden
80 tekeningen geëxposeerd die zorgvuldig
gekozen zijn uit de enorme schat aan boekjes
die hij een leven lang heeft volgetekend.
Voor de inwoners van Torhout is hij beter
bekend als Meester Raf. Want in de tien-

tallen jaren dat hij les heeft gegeven, heeft
hij duizenden leerlingen leren tekenen en
daarmee ook leren kijken en leren denken.
Immers, tekenen is ook voor hem een manier
om de wereld te ontdekken en er beter naar
te kijken.
Voor Raf Tanghe is het een vast en vertrouwd
ritueel: hij zal nooit ergens heen gaan zonder
zijn boekje - zwart met ringetjes - en zijn
tekenpen in zijn tas te steken. Het is zijn
vaste gezelschap dat hem begeleidt op zijn
reis door de wereld. Als zijn meestal onbekende medemens ook maar even gaat zitten
en uitblaast van alle dagelijkse drukte, ziet

Hij tekent de mensen waar hij ze tegenkomt.
Dat is in Torhout, maar het kan net zo makkelijk ook in Bulgarije of in Portugal zijn, of in
Zuid-Afrika of zingend in Cuba. Hij trekt de
wereld in en overal ziet hij mensen die hem
fascineren. Hij tekent niet alleen wat hij ziet.
Hij hoort ook de gesprekken die ze voeren.
Flarden daarvan worden tekstfragmenten
die hij in ritmische kapitalen in zijn tekening
opneemt. We hoeven de tekst niet eens te
lezen, het volstaat dat we als toeschouwer de
situatie ingetrokken worden. Zo wordt woord
ook beeld.
Boekje na boekje laat Raf Tanghe ons getuige
zijn van zijn verwondering om wat hij zoekt
en ziet: een mens met wie hij zich zeer verbonden voelt. Hij is een wandelaar in tijd en
ruimte, hij is een reiziger die ons voorstelt
aan mensen aan wie wij gewoonlijk achteloos
voorbijgaan. Maar niet Raf Tanghe. Hij ziet
mensen en toont ze ons op zijn eigen bijzondere, trefzekere en vooral liefdevolle manier.
De tentoonstelling in Torhout laat ons iets
zien van zijn getekende wereld.

Tentoonstelling van 19 november t/m 23 december 2021 • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • gratis • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Varia

OAZE ZKT. JONGE CREATIEVELINGEN
Eind vorig jaar kwam het OAZE-platform online. Sindsdien hebben we al veel creatieve talenten mogen
verwelkomen.
Het afgelopen anderhalve jaar was het zeker niet
gemakkelijk om creatief bezig te blijven. Vele jonge
makers ondervonden de limieten van hun creatieve
bezigheden, vooral dan in de vorm van een gebrek aan
ruimte. Soms moet je je eens kunnen verliezen in je
creativiteit en dat lukt het beste als je niet gestoord
kan worden. Daarom zetten we onze residentiewerking
nog eens in de kijker!
Nood aan een atelier?
Wij willen graag ons jong talent de mogelijkheid bieden
om een ruimte te huren om hun projecten uit te
werken.
Momenteel zijn in Kortemark (de Pastorie) en Torhout (ACV gebouw) al
ateliers beschikbaar.
De gebruiksperiode beslaat minimum 1 maand en maximum 3 maanden
(met mogelijkheid tot 1 verlenging van 3 extra maanden).
Het gebruiktarief komt op 1 euro per vierkante meter.
Zo willen we zoveel mogelijk jonge makers de kans geven om de ruimtes
te gebruiken.
Alle opties vind je op www.oaze.be
Daarnaast zijn we ook op zoek naar manieren om onze jonge makers te
ondersteunen. Dat willen we op twee vlakken doen.
Enerzijds komen er vormingsmomenten waar we het zullen hebben over de
basisbeginselen zoals het kunstenaarsstatuut, copyright,… maar bijvoorbeeld
ook hoe je je werk het beste in de kijker zet.
Een tweede luik bestaat uit het financieel ondersteunen van ons jong talent:
Oaze sessies en creatiebudget
Ben je een beginnende band of kunstenaar uit één van de Gintergemeenten
en wil je graag een beroep doen op financiële ondersteuning? Dan kom
je binnenkort misschien in aanmerking voor financiële steun. We zetten
momenteel nog de puntjes op de i en lanceren in de komende maanden twee
mogelijkheden om steun aan te vragen. Het gaat om ondersteuning voor
optredens en budget voor de uitwerking van een groter project.
We versturen hier binnenkort meer informatie rond. Wil je graag op de
hoogte blijven? Registreer je dan op oaze.be

Ja, ik wens voortaan de
Gintergazet gratis te
ontvangen bij mij thuis.
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Naam
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Postcode en gemeente
E-mail
Telefoon en / of gsm
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terugsturen naar: Redactie Ginter,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Colofon:
De Gintergazet is een gezamenlijke uitgave van de Gintergemeenten Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Torhout en Zedelgem.
Meer informatie over Ginter en over de cultuurprogrammatie in de regio vind je op de website www.ginter.be.
Vormgeving en druk: Die Keure Brugge
De Gintergazet wordt gedrukt op FSC-papier. FSC garandeert een goed en duurzaam bosbeheer, waarbij economische, sociale en ecologische aspecten centraal staan.

Een abonnement op de Gintergazet is gratis.
Vul bovenstaande strook in of speel je gegevens door via info@ginter.be. Eenmaal je bent
ingeschreven, hoef je dit niet opnieuw te doen.
Laat het ons ook weten als je verhuist of je
abonnement wenst op te zeggen.

BELGIE(N) - BELGIQUE

PB- PP

Ginter

Kortemark

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

Bibliotheek
Torhoutstraat 7 / 8610 Kortemark
051 56 88 27
bibliotheek@kortemark.be

Coördinator: Loes van der Heijden
Communicatie: Ellen Rooms
P.A. Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 08
info@ginter.be
www.ginter.be

Gistel

Vrijetijdscentrum Zomerloos
Sportstraat 1 / 8470 Gistel
059 27 98 71
cultuur@gistel.be
www.gistel.be
Bibliotheek Ter Elst
Warandestraat 7 / 8470 Gistel
059 27 40 41
bibliothecaris@gistel.be

Ichtegem

Cultuurdienst
Stationsstraat 1 / 8480 Ichtegem
059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be
www.ichtegem.be
Sport- en cultuurcentrum De Klokkenput
Bruggestraat 104 A / 8480 Ichtegem
Bibliotheek
Engelstraat 66 / 8480 Ichtegem
051 58 37 34
bibliotheek@ichtegem.be
http://ichtegem.bibliotheek.be

Jabbeke

Cultuurdienst
Dorpsstraat 3 / 8490 Jabbeke
050 81 02 11
cultuur@jabbeke.be
www.jabbeke.be
Bibliotheek
Vlamingveld 40 / 8490 Jabbeke (Vrijetijdscentrum)
050 81 01 60
bibliotheek@jabbeke.be

RETOUR NAAR
Ginter / p.a. Gemeentehuis
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 05
info@ginter.be

Koekelare

Cultuurzaal De Balluchon
Moerestraat 19
8680 Koekelare
www.ticketwinkel.be/balluchon
Cultuurdienst
Sint-Maartensplein 15B / 8680 Koekelare
051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be
www.koekelare.be
Bibliotheek
Sint-Maartensplein 15B / 8680 Koekelare
051 58 09 65
bibliotheek@koekelare.be

De Beuk & cultuurdienst
Torhoutstraat 9 / 8610 Kortemark
051 56 61 08
cultuur@kortemark.be
www.kortemark.be

Oudenburg

RAM / ipso facto & dienst cultuur
Marktstraat 25 / 8460 Oudenburg
059 56 84 00
ram@oudenburg.be
www.ram-oudenburg.be
Bibliotheek
Hoogstraat 17 / 8460 Oudenburg
059 26 82 50
bibliotheek@oudenburg.be

Torhout

Vrijetijdshuis
Markt 1 / 8820 Torhout
050 22 07 70
vrijetijdshuis@torhout.be
www.torhout.be
Cultuurcentrum de Brouckere
Aartrijkestraat 6 / 8820 Torhout
050 22 11 50
ccdb@torhout.be
www.ccdebrouckere.be
Bibliotheek
Ravenhofstraat 9
8820 Torhout
050 22 11 40
bib@torhout.be

Zedelgem

Ticketbalie / Onthaal
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 83 30
tickets@zedelgem.be
www.zedelgem.be/tickets
Cultuurdienst
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 05
cultuur@zedelgem.be
Bibliotheek
Stadionlaan 50 / 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

