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1 maart tot 30 maart

Marjolein Pottie n.a.v. Jeugdboekenmaand
Tentoonstelling / Tijdens de Jeugdboekenmaand 
“Helden en Schurken” komt er een echte held 
langs. Ridder Muis, gekend van Ketnet, bezoekt 
de bib. Of toch een beetje… Marjolein Pottie 
de illustratrice van Ridder Muis stelt dit jaar 
tentoon in de bib. Kom dus zeker eens langs 
tijdens de openingsuren van de bib en ga op 
avontuur doorheen onze tentoonstelling.
Bibliotheek Zedelgem • gratis • 050 20 80 08 
bibliotheek@zedelgem.be

Woensdag 2 maart 

Kapot – Tuning People (6+)
Familievoorstelling / Je kan alle mogelijke kanten 
uit, maar toch kies je de verkeerde richting. 
Je benen lopen, rennen, hollen, draven tot je 
glibbert en dribbelt of drentelend slentert. Je 
probeert te bewegen, maar je plakt vast.

In Kapot dansen drie atypische figuren een par-
cours vol woorden, ritme en melodie. Kleine mis-
stappen monden uit in een ravage. Bewegingen 

resulteren in spoken word, poëzie en rap. Kapot is een ode aan de kunst van het 
falen. Fouten en vergissingen dwingen je om creatief naar oplossingen te zoeken.

Achteraf krijgt iedereen een gratis doeboek vol leuke activiteiten om thuis nog 
na te genieten van deze schitterende voorstelling en kan elk kind nadien deel-
nemen aan een toffe workshop in het kader van de voorstelling, volledig gratis!
15.30 uur • De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark • Organisatie: Cultuurdienst 
Kortemark • Info en tickets via https://kortemark.recreatex.be of 051 56 61 08 • € 5

zaterdag 26 maart

Slotfeest Jeugdboekenmaand
Bibliotheek / We sluiten de Jeugdboekenmaand af met een super-mega-helden 
slotfeest. Kom dus gerust langs, verkleed als je favoriete held (of schurk). Samen 
maken we er een echt avontuur van! We voorzien zoals steeds een hapje en 
een drankje. En als leuk extraatje is er een workshop van illustratrice Marjolein 
Pottie, voor kindjes van het 1ste en 2de leerjaar. 

Meer informatie volgt via http://zedelgem.bibliotheek.be.
9.30 tot 12.30 uur • Bibliotheek Zedelgem 

zondag 3 april 

Hier & Daar – 4Hoog (3+)
Familievoorstelling / Voor zijn laatste productie 
als artistiek leider bij 4Hoog maakt Frans Van der 
Aa een voorstelling als ode aan het fantasierijk 
denken van een kleuter. Een wereld waar je 
overal en alles kan zijn. Een sneeuwman, een 
onderwatersnorkelober,... of een prinses! Met 
3 bonte actrices (met een hoekje af) en out-of-
the-box componiste Liesa Van der Aa.
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout 

€ 10 • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be 
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Woensdag 6 april 

ImpulZ – Theater De Spiegel (1 - 4 jaar) 
Familievoorstelling / “ImpulZ”, een interactieve 
voorstelling met de allerjongsten aan de knoppen, 
een danser en een geluidsdokter. Wie geeft het 
startsignaal en wie reageert op wat of wie?
Een maffe creatie waar alles kan, maar niets 
moet. Een unieke ervaring in het hier en nu, want 
het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Stel je voor, een geluidsdokter met een verzame-
ling uitvindingen. Instrumenten die bestuurd worden vanop afstand. Ze maken 
enkel muziek als jij op de knop duwt.
Stel je voor, een danser die wacht op die muziek om op te kunnen dansen. Hij kan 
dus enkel dansen wanneer jij op die knop duwt.
En wat gebeurt er als er niemand duwt?

Achteraf krijgt iedereen een gratis doeboek vol leuke activiteiten om thuis nog na 
te genieten van deze schitterende voorstelling en kan elk kind nadien deelnemen 
aan een toffe workshop in het kader van de voorstelling, volledig gratis!
15.30 uur • De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark • Organisatie: Cultuurdienst 
Kortemark • Info en tickets via https://kortemark.recreatex.be of 051 56 61 08 • € 5

dinsdag 12 april

Familiefilm in de paasvakantie
Familiefilm / Titel nog niet gekend, we proberen een zo recent mogelijke film te 
tonen. Informatie over de films kan je later op  www.ccdebrouckere.be of aan de 
balie van de Brouckere vinden (filmflyers). 
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief 
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Woensdag 13 april

De Kraken – Compagnie Lodewijk/Louis (7+) 
Familievoorstelling / 
De aarde gloeit,
De zeespiegel stijgt
En de ijskappen smelten.
Het water staat ons aan de lippen!
Dra slaat hier voor ieder mens het allerlaatste uur!!

Gelukkig hebben wij “DE KRAKEN”.
Een superheld op zoek naar 8888 jonge talenten 
met fantastische ideeën, om samen met hem een nieuwe planeet op te bouwen! 
Zodra die klaar is, vertrekt de Kraken op een nieuwe ruimtereis en neemt hij 
deze 8888 Ridders in de Orde van DE KRAKEN met zich mee aan boord van de 
Ruimte-Ark.

Word jij één van de 8888 Ridders in de Orde van DE KRAKEN?

Achteraf krijgt iedereen een gratis doeboek vol leuke activiteiten om thuis nog na 
te genieten van deze schitterende voorstelling en kan elk kind nadien deelnemen 
aan een toffe workshop in het kader van de voorstelling, volledig gratis!

15.30 uur • De Beuk, Torhoutstraat 9, KortemarkOrganisatie: Cultuurdienst 
Kortemark • Info en tickets via https://kortemark.recreatex.be of 051 56 61 08 • € 5
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Meer voorstellingen en inspiratie voor 
toffe uitstappen vind je terug in de 
Gintergazet. Een gratis abonnement op 
dit cultuurmagazine van de regio vraag je 
eenvoudig aan via info@ginter.be.

Samen met je familie een hele dag kunst 
op Kunstendag voor Kinderen

Jong schrijversduo wil taboes 
bespreekbaar maken

Doe mee met onze gedichtenwedstrijd

De mens in tachtig tekeningen 
door Raphaël Tanghe
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zondag 1 mei 2022

Putten vol Pit
Belevingsdag / Jaarlijks zet het gemeentebestuur 
van Kortemark het domein “De Krekemeersen” in 
de kijker met een groot evenement “Putten vol Pit”. 
Een dag vol beleving op en rond het water, voor 
klein en groot. In 2017 werd het startschot gegeven, 
2022 zal reeds de vierde editie betekenen!

Verwacht je aan een dag vol spelplezier, theater, 
ontspanning en gezellig samenzijn in een  prachtige 
groene omgeving.

11 tot 17 uur • Domein Krekemeersen (ingang via Lichterveldestraat) • gratis 
051 56 61 08 • vrijetijdsloket@kortemark.be

zaterdag 21 mei

Boekstartdag
Bibliotheek / Naar aanleiding van de Boekstartdag 
zetten we de allerkleinsten onder ons graag eens 
in de kijker met een leuke activiteit.
Meer informatie volgt via 
http://zedelgem.bibliotheek.be.
9.30 tot 12.30 uur • Bibliotheek Zedelgem 
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zaterdag 22 januari 

Voorleesmoment bibliotheek (4-8)
Bibliotheek / Tijdens de eerste maanden van het 
nieuwe jaar kruipen we gezellig bijeen voor een 
goed verhaal! Onze jonge lezertjes zijn welkom 
tussen 10u en 11u voor een vertel- en knutsel-
moment. Nadien kunnen ze hun kunstwerkjes 
meedoen naar huis. We ontdekken tijdens de 
momentjes telkens een ander thema! Wil jij graag 
dat je kleine spruit er ook bij is? Deelnemen is 
gratis en inschrijven kan via de webshop 
(https://kortemark.recreatex.be/). 

10 tot 11 uur • ook nog op 19 februari 2022 • Bibliotheek Kortemark • gratis 
051 56 88 27 • https://kortemark.bibliotheek.be 

vrijdag 4 februari 

Doe de groeten aan de ganzen  
hetpaleis & De Nwe Tijd/Freek Vielen (6+)

Familievoorstelling / Precies één jaar geleden 
ging de hond van broer en zus dood. En dus vieren 
ze feest. De taart is net aangesneden, de limonade 
uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is het 
bezoek, genaamd De Dood. En dat blijkt heel 
gezellig. Danny Ronaldo, Margo Verhoeven en Tim 
David creëren een wonderlijke en wonderschone 
wereld waarin ze samen met het publiek het leven 
én de dood vieren.

19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be 

zondag 13 februari 

Killie Billie – FroeFroe/Fortress (6+)
Familievoorstelling / Hard voor ouders, heer-
lijk voor kinderen, deze voorstelling over een 
vechtscheiding. “Killie Billie” is figurentheater op 
speed. Een waanzinnige rollercoaster van spel, 
live muziek en video, vol spannende momenten 
die je naar adem doen happen. Niet voor Watjes!
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout 
€ 10 • www.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be 
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Zondag 26 december  
t/m donderdag 30 december

Musicalstage voor kinderen 
Tijdens de kerstvakantie staat Planktom klaar met 
een nieuwe MusicalStage van de bovenste plank voor 
kinderen van 7 tot 15 jaar. 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! Het musicalfeest kan 
dus beginnen, musicalsterren! Wil jij er ook graag bij 

zijn? Schrijf je dan snel in op www.musicalstage.be, want het aantal plaatsen is beperkt!
Telkens van 10 tot 16 uur (laatste dag tot 18 uur) • De Beuk, Torhoutstraat 9, 8610 
Kortemark • Organisatie: vzw Planktom i.s.m. Cultuurdienst Kortemark • Info en 
inschrijvingen via www.musicalstage.be • € 175 (lessen, toonmoment, verzekering 
en drankjes inbegrepen) • Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvangt men 
een korting van € 25 per bijkomend kind.

dinsdag 28 december

Jeugdfilm Luca Disney en Pixar (titel onder voorbehoud)

Film / “Luca”, deze nieuwe animatiefilm speelt zich af 
in een klein stadje aan de Italiaanse Rivièra en gaat 
over een jongen die een onvergetelijke zomer beleeft, 
met gelato, pasta en eindeloze ritjes op de scooter.
14.30 uur • vrijetijdscentrum Zomerloos Gistel 
€ 2 • www.Gistel.be • 059 27 98 71 
cultuur@gistel.be

Avondfilm Last Christmas romantische komedie

Film / De film volgt het leven van de ongelukkige 
Kate. Voor de feestdagen werkt zij als elf in een 
winkeltje met kerstversierselen in Covent Garden. 
Haar leven neemt echter een andere wending 
zodra ze de sympathieke Tom ontmoet.
19.30 uur •vrijetijdscentrum Zomerloos Gistel 
€ 2 • www.Gistel.be • 059 27 98 71
 cultuur@gistel.be

dinsdag 4 januari

PAW Patrol: De Film
Familiefilm / Geen pup is te klein voor zo'n groot 
avontuur! Paw Patrol: De Film is het eerste avon-
tuur op het witte doek gebaseerd op de populaire 
tv-serie. Gewapend met nieuwe, coole gadgets en 
uitrusting, gaat de Paw Patrol de strijd aan om de 
inwoners van Avonturenstad te redden.
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout
€ 7 basistarief • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

 
Woensdag 5 januari 

De Operaar Poephaar – De Piepkes (5+)
Familievoorstelling / De Operaar Poephaar' is een 
verpiepte opera. Een volledige gezongen verhaal 
in de traditionele vorm van een opera, gesnoeid 
door Pieter-Jan De Smet en samen met piepkes 
Frederik Sioen & Sarah Yu Zeebroek op scène. 
In een regie van gevierd acteur Jan Bijvoet, voor 
kinderen en kinderen van leeftijd. 

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?

De Piepkes zijn Frederik Sioen, Sarah Yu Zeebroek & Pieter-Jan De Smet.  
Met mentale ondersteuning van Roland Van Campenhout.

Achteraf krijgt iedereen een gratis doeboek vol leuke activiteiten om thuis nog na 
te genieten van deze schitterende voorstelling en kan elk kind nadien deelnemen 
aan een toffe workshop in het kader van de voorstelling, volledig gratis!
15.30 uur • De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark • Organisatie: Cultuurdienst 
Kortemark • Info en tickets via https://kortemark. recreatex.be of 051 56 61 08 • € 5

donderdag 6 januari

Sneeuwwitje – Theater Terra (4+)
Familievoorstelling / Beleef het bekende sprookje 
“Sneeuwwitje" nu als nieuwe Terra-musical, in de 
kerstvakantie. “Een heerlijke familievoorstelling” 
(Musicalsites.nl).

Na de voorstelling kan je met Sneeuwwitje en de 
Prins op de foto.
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout 
€ 10 • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 
ccdb@torhout.be 

zaterdag 8 januari

Luisteroortjes (3-6)
Familievoorstelling / Luister je graag naar een leuk 
verhaal? Elke eerste zaterdag van de maand ver-
welkomen we kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag in 
onze bibliotheek voor onze “luisteroortjes”. Hierin 
laten we elke maand een ander thema aan bod 
komen. Op 8 januari is het thema “Families groot 
en klein”. Vooraf inschrijven is niet nodig.
11 tot 12 uur • ook nog op 5 februari, 5 maart,  
2 april, 7 mei en 4 juni • Bibliotheek Zedelgem 
gratis • 050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be
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zondag 27 februari

KONTROL – Compagnie KraK
Familietheater / Raphaël reist al jaren de wereld 
rond met zijn wereldberoemde act “Teatro 
Pantalones”. Hij wil vooral dat de dingen precies 
lopen zoals hij het graag heeft. En als dat niet 
het geval is, zijn er fijnzinnige oplossingen en 
een ontwapenende glimlach. Een poëtische 
clownerie voorstelling, groots in zijn kleinheid. 
(voor alle leeftijden) 

Spel: Dieter “Raphaël” Missiaen 
Coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo) 

14.30 uur & 16 uur • GC De Groene Meersen • € 7 • www.zedelgem.be/tickets 
050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be

Workshop “Stand-up comedy 4kids”  
gekoppeld aan de voorstelling  

“De allereerste keer” – PIV HUVLUV
Workshop en Familietheater / Zet je eerste 
stappen in het theater! Wil je het voor programma 
verzorgen van het familietheater “De allereer-
ste keer”? Grijp je kans en schrijf je in voor deze 
workshop. Enkel geldig mits geldig toegangstic-
ket voor het toneel. Voor kinderen tussen 8 en 14 
jaar – breng een goede mop mee en een straf 
of leuk verhaal dat je zelf hebt meegemaakt.  
Zeer beperkte plaatsen dus wees er snel bij!

13 uur • VTC Jabbeke, Vlamingveld 40 • gratis mits inschrijven en mits geldig 
ticket tot toneel • inschrijven via reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11 
gemeentehuis@jabbeke.be

De allereerste keer – PIV HUVLUV
Familietheater / Piv vertelt over de eerste 
stappen naar zelfstandigheid en alles wat 
daarbij kan mislopen. Herkenbare situaties voor 
kinderen die nu en dan iets op eigen kracht 
moeten tot een goed einde brengen, al dan niet 
in opdracht van anderen. Voor deze die wensen, 
kan je ook deelnemen aan een workshop, en 
speel je mee in het voorprogramma. (13u-15u 
workshop). Enkel geldig mits toegang tot toneel. 
Voor families met kinderen van 6 tot 10 jaar.

16 uur • VTC Jabbeke, Vlamingveld 40 • tickets via reservaties.jabbeke.be 
€ 8 volw • € 5 kind • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be
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