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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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Colofon
De Gintergazet is een gezamenlijke uitgave van de Gintergemeenten Gistel, 
Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Torhout en Zedelgem.
Redactie Dienst communicatie, Ellen Rooms
Vormgeving en druk Stelvio D’Houst, die Keure
Coverbeeld Nick Proot

De Gintergazet wordt gedrukt op papier dat afkomstig is uit verantwoord beheerde 
bossen waarbij duurzaam economische, sociale en ecologische aspecten centraal 
staan.

Beste lezer,
Je was misschien een beetje verrast door deze 
GinterGazet. Hij ziet er inderdaad volledig anders 
uit! We vonden het tijd om de opmaak eens over 
een nieuwe boeg te gooien en geen beter moment 
voor iets nieuws dan het nieuwe jaar. 

Terwijl er in 2021 geen voorjaarseditie van onze 
GinterGazet werd gepubliceerd, zijn we nu toch 
voorzichtig optimistisch. Onze acht gemeenten 
hebben zoveel activiteiten die ze met jullie willen 
delen. We doen dit natuurlijk steeds op een verant-
woorde manier en hopen jullie binnenkort opnieuw 
te mogen verwelkomen. 

Binnen deze editie hebben we ook opnieuw  
aandacht voor zowel cultuur, de bibliotheekwerking 
als het erfgoedaanbod. Voor elk wat wils dus.

We wensen jullie veel leesplezier en een mooi 
2022.

Ellen Rooms, communicatie
Loes Van der Heijden, coördinator



3

instagram.com/oaze__

facebook.com/UiTinGinter

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 reductie- of aan-de-deurtarieven.
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zaterdag 5 februari
Luisteroortjes (3-6)

Bibliotheek / Luister je graag naar 
een leuk verhaal? Elke eerste zater-
dag van de maand verwelkomen we 
kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag 
in onze bibliotheek voor onze ‘luister-
oortjes’. 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 maart, 
2 april, 7 mei en 4 juni / Bibliotheek 
Zedelgem  
gratis / 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

zaterdag 19 februari
Voorleesmomentje in de 
bib (4-8)

Bibliotheek / Tijdens de eerste 
maanden van het nieuwe jaar kruipen 
we gezellig bijeen voor een goed ver-
haal! Onze jonge lezertjes zijn welkom 
tussen 10u en 11u voor een vertel- en 
knutselmoment. 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? Deel-
nemen is gratis en inschrijven kan 
via de webshop (https://kortemark.
recreatex.be/). 

10 tot 11 uur / Bibliotheek  
Kortemark (Torhoutstraat 7,  
Kortemark)  gratis / 051 56 88 27  
https://kortemark.recreatex.be   

De wolken in mijn hoofd

Voorleesmomentjes

De wolken in mijn hoofd is een 
bundel van gedichten. De gedichten 
zijn losse gedachten die tot kleine 
gedichtjes zijn gemaakt. Thema’s 
zoals liefde, de wereld, vriendschap, 
de nietigheid van de mens, het tijde-
lijke en veel meer zijn erin verwerkt. 
Het zijn vooral kleine gedichtjes die 
proberen herkenbaar te zijn.

door Rune Vermeulen 
Eén van de gedichten 

er is iets heerlijks 
comfortabel
aan iemand anders
je gev oelens in  
w oorden te laten 
leggen

Over de auteur
Rune Vermeulen (2001) komt uit Gistel en w oont bij haar ouders en 
oudere zus. Al als kind bedacht ze verhalen en had ze haar eigen boekje 
om gedichten in te schrijven. Zo begon de droom ooit zelf een boek uit 
te geven. Vandaag studeert ze taal- en letterkunde in Gent, een richting 
die haar interesse in literatuur nog meer aanw akkerde. Met deze bundel 
maakt ze haar droom w aar en deelt ze haar gedachten met de lezer. 

Het boek is te koop bij Boekscout / ISBN: 978-94-643-1838-8 / Prijs: € 15,99

GODELIPH
GODELIEVE
GODELEINE

Publicatie:
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Januari

donderdag 27 januari
Gedichtendag 

Bibliotheek / Gedichtendag is hét 
poëziefeest van Nederland en Vlaan-
deren.  Ieder jaar, op de laatste don-
derdag van januari, staat de poëzie 
een dag lang in het zonnetje. 
Geniet in de leeszaal van alle poëti-
sche plekjes. In de tuin bij de bib vind 
je tijdens deze periode een gedich-
tenboom met de inzendingen van 
de deelnemers aan de gedichten-
wedstrijd van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Ginter. 
Voor elke bezoeker een poëtische 
attentie (zolang de voorraad strekt).
 
15 tot 18 uur •  Bibliotheek Ter Elst  
gratis / http://gistel.bibliotheek.be 
059 274041 / bibliotheek@gistel.be

vrijdag 28 januari
Kortfilmavond 

Film / Het programma wordt opnieuw 
samengesteld door Fonk VZW, die 
instaat voor de organisatie van het 
Kortfilmfestival te Leuven. We spelen 
o.a. Da Yie van Anthony Nti, Howling, 
geregisseerd door de uit Kortemark 
afkomstige Laura Van Haecke.

20.30 uur / De Beuk Kortemark   
€ 4 (incl. drankje) 
https://kortemark.recreatex.be  
051 56 61 08

Voorleesmomentjes

Het boek is te koop bij Boekscout / ISBN: 978-94-643-1838-8 / Prijs: € 15,99

Week van de Poëzie in  Torhout
 
Van 27 januari tot en met 2 februari 2022 is het Week van de Poëzie. Tijdens 
deze week zijn er heel wat activiteiten verspreid over Vlaanderen. Ook de 
Kunstacademie van Torhout zet haar deuren open voor een avond vol poëzie. 

Op donderdag 27 januari 2022 is het de avond van de poëzie in de Kunst-
academie. De academie nodigt stadsdichter Joris Denoo uit om samen met 
de woordkunstenaars van de academie een poëtisch optreden te verzorgen. 
Ook de muzikanten van de jazz-afdeling zijn van de partij. Zij maken er een 
intieme en poëtische avond van. De avond van de poëzie zal doorgaan in 
de grote kapel van de Kunstacademie. Deze avond is gratis en start om 20 
uur. Iedereen is welkom. Door de huidige maatregelen van deze coronacrisis 
is het dragen van een mondmasker en het voorleggen van een Covid Safe 
Ticket verplicht. 

Ook de bibliotheek van Torhout laat deze week niet zomaar voorbijgaan. De 
inzendingen van de Gedichtenwedstrijd van Ginter worden tentoongesteld 
in de bib. Er zijn dit jaar 3 winnende gedichten. Er zal ook een poëzie thema-
standje in de bib staan. Daar kan je je favoriete dichtbundel ontlenen of 
nieuwe dichters ontdekken. Jij komt toch ook?
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donderdag 3 februari 

En Route / Amongster 

Huiskamerconcerten / In een 
semi-akoestische trio bezetting met 
naast Oosterlynck, Vekeman (per-
cussie/drums) en Denayer op gitaar 
en zang. Oude en nieuwe nummers 
kregen een uitgepuurd arrangement 
waarbij de essentie van de songs en 
ook de stem optimaal tot hun recht 
komen.
 
20 uur  / De Beuk, Torhoutstraat 9, 
8610 Kortemark / € 5
https://kortemark.recreatex.be 
051 56 61 08

vrijdag 4 februari
hetpaleis & De Nwe Tijd/
Freek Vielen / 
Doe de groeten 
aan de ganzen (6+) 

Familie/Theater / Op algemeen 
verzoek gaat ‘Doe de groeten aan de 
ganzen’ terug op tour door Vlaande-
ren. Freek Vielen creëert samen met 
Danny Ronaldo, Margo Verhoeven en 
Tim David een wonderlijke en won-
derschone wereld waarin ze samen 
met het publiek het leven én de 
dood vieren. Een bijzonder oprechte, 
warme, integere voorstelling die van 
begin tot einde authenticiteit uit-
ademt.

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

woensdag 2 februari
Lezing Siel Verhanneman 
in kader van Poëzieweek 
i.s.m. Ginter

Bibliotheek / Siel Verhanneman 
(°1989) is schrijver en dichter. In 
januari 2022 publiceert ze haar derde 
dichtbundel ‘Wat nu met het licht dat 
binnenvalt’ bij de Arbeiderspers. Met 
haar instinctieve poëziedebuut ‘Als ik 
stil ben heb ik een bos in mijn hoofd’ 
(2016) maakte ze angst, verdriet en 
rouw wijd bespreekbaar. In 2019 
verscheen haar debuutroman ‘Of 
iedereen gaat dood’ bij uitgeverij 
Angèle. De roman kreeg 3 sterren in 
Focus Knack en 4 bollen in NRC.

In 2020 werd Siel Verhanneman 
opgenomen in ‘Nu’ als één van de 
tien meest interessante jonge dich-
ters van het moment. Werk van haar 
verscheen in Deus Ex Machina, De 
afstand en Watou 2020, een bloem-
lezing samengesteld door Peter 
Verhelst.

20 uur / Bibliotheek Zedelgem  
2,50€ / inschrijven tot 26 januari 
050 20 80 08   
bibliotheek@zedelgem.be

februari
dinsdag 1 februari
Dune

Film / ‘Dune’ vertelt het mythische 
en emotionele heldenverhaal van 
Paul Atreides, een briljante jongeman 
die naar de gevaarlijkste planeet in 
het universum moet reizen om de 
toekomst van zijn familie en volk 
veilig te stellen. De voor een Oscar 
genomineerde Denis Villeneuve (‘Arri-
val’, ‘Blade Runner 2049’) regisseert 
‘Dune’ naar de gelijknamige science-
fictionklassieker van Frank Herbert.

20 uur  / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 7
www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

Voorleessessies voor  
kinderen van 4 tot 8 jaar
 
woensdag 2 maart:  
helden en schurken 

woensdag 27 april:  
buiten spelen

14 uur •  Bibliotheek Ter Elst 
gratis
http://gistel.bibliotheek.be  
059 274041
bibliotheek@gistel.be

©DAMON DE BACKER

©KURT VAN DER ELST
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Februari

Over dikke 
bloedworsten en 
stedenarchitectuur 
in Torhout

Simon Bruneel exposeert van  
4 februari tot 5 maart in de  
Brouckere in Torhout. Torhout is 
de stad waar deze Lichtervelde-
naar schoolliep, de plaats waar de 
eerste sloten tekeningen menig 
cursusblok vulden en waar strip-
figuurtjes zoals Dikke Dirk de 
Bloedworst het levenslicht zagen 
op cursussen Frans en wiskunde. 
Daarom bleek het een goed idee 
om net in Torhout een expositie te 
houden, terug naar de bakermat 
waar het vele tekenwerk  
echt begon.

Bruneel maakte, een dozijn jaren 
na het afstuderen aan het college, 
een slingerende zoektocht naar een 
eigen smoel en tekenstijl. En is die 
smoel en stijl er per se? Dat is de 
grote vraag! 
Wat wel zeker is, is dat deze kerel 
stripverhalen nooit heeft afgezworen. 
Hij leest en verzamelt ze, en de grote 
droom is om ze ooit zelf te maken. 
We rekenen de eerder vermelde 
Bloedworst even niet mee, check 
gerust deze antihelds Facebookpagi-
na (Dikke Dirk de Bloedworst- DDDB) 
om af en toe een spannend non-ver-
haal mee te pikken. Maar de echte 
strip, mooier gezegd, een heuse 
graphic novel ofte beeldverhaal: dat 
komt ooit wel in orde.

Ondertussen ploegde de boer voort, 
en dat op verschillende velden. Je zal 
het wel zien op de tentoonstelling: er 
is aan de ene kant een zekere vrolijke 

chaos. Zwierige, cartooneske posters 
en affiches voor cafés en de KSA 
(jaja, ook dat lokte deze man naar 
Torhout) worden afgewisseld met 
donkere werken met een serieuzere 
ondertoon. De grote interesse in de 
Grote Oorlog dwong hem om af en 
toe duistere tekeningen te maken 
over de pijn en het lijden van Jan 
Soldaat. En om de chaos compleet te 
maken: af en toe wordt de tekentafel 
ontvlucht, en moeten er grafische 
technieken uitgetest worden, etsen, 
houtsneden, monotypes, zeefdrukken 
en Riso-prints, daar heeft ie soms 
ook nood aan.

Maar waar enerzijds de chaos 
heersen is er ook langzaamaan een 
zekere structuur in Bruneels werk 
geslopen. In de loop der jaren, onder 
meer door op kot te zitten in Brussel 
en ook wel wat in Gent, kwam er rus-
tig aan een rode draad, en een soort 

van rust, in zijn werk. In Brussel kwam 
er een grote interesse in de esthetiek 
en zeker ook de non-esthetiek van 
architectuur, die op die manier de 
stad een gezicht geeft. Een grote 
houtsnede van een stad bevolkt van 
wolkenkrabbers, die collages van op 
elkaar gestapelde huizen, paleizen en 
Vierendeelbruggen zijn, was de start 
van een onderzoek dat tot vandaag 
de dag bezig is. Bestaande huizen, 
fabrieken, bruggen en wolkenkrab-
bers worden in grote en kleine teke-
ningen samengevoegd tot surreële, 
absurde nieuwe steden. Hier heersen 
de lat, geodriehoek en passer, het 
resultaat is vaak bevreemdend. 

En de boer ploegde verder, en hij 
vindt dat leuk. Komt dat allen zien!

Expo Simon Bruneel, Cultuurcen
trum de Brouckere Torhout, vrij
dag februari t/m zaterdag maart, 
gratis toegang. 
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woensdag 9 februari
Kamal Kharmach / 
Mag Ik Even 2021

Humor / In deze tijden zijn er nog 
weinig zekerheden, gelukkig hebben 
we Kamal Kharmachs eindejaars-
conference. Want dat is wel een 
zekerheid ondertussen! Met een jaar 
waarin het Capitool werd bestormd, 
de drugsmaffia werd ontmaskerd en 
waar we meer dan ooit door hebben 
hoe essentieel kappers zijn, belooft 
deze eindejaarsconference een klep-
per van formaat te worden!

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 16 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

maandag 7 februari
Alain Remue 
(Cel Vermiste Personen)
 
Lezing / Meer dan 25 jaar geleden 
werd, in volle Dutroux-periode, bij de 
toenmalige Rijkswacht een cel opge-
richt voor onderzoek naar vermiste 
personen. Alain Remue stond mee aan 
de wieg hiervan en is sindsdien ook 
het hoofd van deze eenheid. Zijn team 
coördineert allerhande opsporings-
inspanningen en vormt een steunpunt 
voor de politie, met zijn expertise over 
onrustwekkende verdwijningen en de 
aanpak hiervan. Hij is bekend bij het 
grote publiek als de spreekbuis van de 
cel door bekende zaken zoals de zaak 
Janssens, of Stacy en Nathalie.

20 tot 23 uur / Cultuurcen
trum De Beuk (Torhoutstraat 9, 
 Kortemark) / € 3 / 051 56 88 27  
https://kortemark.recreatex.be   

zaterdag 5 februari
 
Släpstick / The Roaring 
Twenties

Humor / Släpstick ontstond in 1997 
onder de naam Wereldband, bestaat 
dus 25 jaar en brengt een jubileum-
voorstelling die de gloriedagen van 
släpstick even fijnzinnig als elegant 
laat herleven! 
Alles is hélemaal onder controle! Er 
kan echt níks misgaan! Níets kan 
deze daverende Jubileumavond in de 
weg staan of toch? Adembenemende 
stunts, vernieuwend en uitermate 
grappig.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 20 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

©CORNE VAN DER STELT ©ELLIE VAN DEN BRANDE



9

Februari

Erfgoed brochure 13 
‘SBR-Radiomuseum 
Eeuwfeestpaleisje’

Voorstelling / Liefhebbers moesten 
even op hun honger blijven zitten, 
maar in februari kan de gemeente 
Ichtegem de erfgoedbrochure rond 
het SBR-Radiomuseum officieel 
voorstellen! Op vrijdagavond 11 
februari komt Karel Verstringe, eige-
naar van het SBR-Radiomuseum 
‘Eeuwfeestpaleisje’ te Eernegem, wat 
meer duiding geven ten aanzien van 
zijn passie en de erfgoedwaarde die 
deze met zich meedraagt. 

Na afloop kunnen geïnteresseerden 
extra vragen stellen aan Karel, in 
dialoog gaan, de brochure inlezen 
of fotomateriaal bekijken. Daaren-
boven houdt het museum ook een 
opendeurweekend op zaterdag 12 en 
zondag 13 februari!

Voorstelling: 19.30 uur / Admi
nistratief Centrum Eernegem  
 toegang gratis / www.ichtegem.be 
059 34 11 39 / cultuur@ichtegem.be

Opendeurweekend 
SBR-Radiomuseum:
zaterdag 12 februari van 10 tot 12 
uur en van 13 tot 17 uur
zondag 13 februari van 10 tot 12 uur 
en van 13 tot 17 uur

Westkerkestraat 79, 
8480 Eernegem / toegang gratis  
www.eeuwfeestpaleisje.be, 
0479 29 04 73

vrijdag 11 februari
Absynthe Minded / 
 Absynthe Minded - 20

Muziek / Al twee decennia lang 
grossiert Absynthe Minded in frisse 
indiepop doorspekt met jazz, gypsy 
swing en rock. Het perfecte moment 
dus om een bloemlezing van die 
straffe carrière naar een intieme 
theatersetting te vertalen waarbij 
Belpop-klassiekers als ‘Envoi’ en ‘My 
Heroics, Part One’ fantastisch tot hun 
recht zullen komen. 

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 27 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

donderdag 10 februari 
Bij de Buren: JR.CE.SA.R, 
KVS & NNT / Dear Winnie

Theater/Muziek / Na ‘Rumble in da 
jungle’ en ‘Malcolm X’ is Winnie Man-
dela een volgende inspiratiebron voor 
Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi 
en Cesar Janssens. Uit eerbied voor 
de strijd die Winnie Mandela jaren-
lang gevoerd heeft om haar land te 
bevrijden van het juk van het witte 
apartheidsregime. Samen met negen 
actrices, zangeressen en performers 
uit de Afrikaanse diaspora zetten ze 
de witte, eurocentrische, mannelijke 
canon op zijn kop. 

20.15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, op locatie 
Schouwburg Kortrijk / € 22 
basistarief / www.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

©MICHELLE GEERARDYN

©REYER BOXEM
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vrijdag 18 februari 
The Great Green 
Wall i.s.m. Broederlijk 
Delen

Film / De Grote Groene Muur is een 
inspirerende beweging van nu. Dit 
Afrikaanse initiatief heeft als doel 
een nieuw wereldwonder te stimu-
leren over de hele breedte van het 
continent: over 8.000 km en voor 
miljoenen mensen. 
 
20.30 uur / De Beuk Kortemark  
€ 4 (incl. drankje)  
https://kortemark.recreatex.be  
051 56 61 08

Mohamed Toukabri / 
The Upside Down Man

Dans / Toukabri vertelt en danst zijn 
levensverhaal in een intieme en ont-
wapenende solo die met breakdance 
en ballet de brug slaat tussen Tunis 
en Brussel. Hij beweegt tussen ver-
leden en heden, tussen twee landen, 
twee culturen en twee tradities, 
tussen kunstdisciplines en danstalen 
en gebruikt zijn persoonlijk verhaal 
om te spreken over identiteitsgevoel 
en perceptie in onze samenleving.
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 14 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

FroeFroe/Fortress / 
Killie Billie (7+)

Familie/Theater / Op een dag 
komt de crash. Papa en Mama gaan 
uit elkaar. Als kind wil je echter maar 
één ding: dat papa en mama gelukkig 
zijn, samen… ‘Killie Billie’ is figuren-
theater op speed. Een waanzinnige 
rollercoaster van spel, live muziek 
en video, vol spannende momenten 
die je naar adem doen happen. Hard 
voor ouders, heerlijk voor kinderen. 
 
15 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 10 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

dinsdag 15 februari
Film / Kom hier dat ik  
u kus

Film / Een beklijvende karakter-
studie naar de gelijknamige roman 
(bestseller van formaat) van Griet 
Op de Beeck met een cast om U 
tegen te zeggen. ‘Kom hier dat ik u 
kus’ toont een wereld vol egotrip-
pers, waarbinnen Mona (glansrol van 
Tanya Zabarylo) als tiener, twintiger 
en dertiger er het beste van probeert 
te maken. Maar dat gaat vaak ten 
koste van zichzelf…

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 12 februari
Barbara Sarafian en 
Lewis / FokkoF

Theater/ Met kwetsbare bravoure 
en veel humor vertelt Barbara Sara-
fian in FokkoF over de zonde van 
het vrouw-zijn. Ze ontleedt haar 
vallen-en-opstaan. Ze zal fluisteren, 
liefdevol gieren en begeleid door 
muzikant Lewis zelfverzonnen fado’s 
zingen. Dat maakt ons samen stil, dat 
weet ze, daarom staat ze er. 
 
20 uur / Jeugdcentrum 
 domein De Groene Meersen  
€ 15 / www.zedelgem.be/tickets   
050 28 83 30
tickets@zedelgem.be 

zondag 13 februari 
Willie Van Peer / Waarom 
ontstond godsdienst?

Faits d’Hiver / Over de hele wereld 
geloven bijna alle mensen in een of 
andere god. Is dat niet merkwaar-
dig? ‘Bijna’, want er zijn ook volken 
die geen godsdienst hebben. Uit de 
vergelijking van die twee groepen 
kunnen we leren waarom godsdien-
sten ontstaan zijn. 

9.30 uur / De Beuk Kortemark  
€ 8 / https://kortemark.recreatex.be 
051 56 61 08

©TOM LEENTJES
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Half februari kleurt Cultuurcentrum de 
Brouckere buiten de lijntjes met een paar 
heel bijzondere voorstellingen…

Op 18 februari is Mohamed 
Toukabri, te gast met  
‘The Upside Down Man’, 
een intieme voorstelling 
die met breakdance en 
ballet een brug maakt  
tussen Tunis en Brussel.

Toukabri vertelt en danst zijn levens-
verhaal in een intieme en ontwape-
nende solo.
Hij beweegt heen en weer tussen 
verleden en heden, tussen twee lan-
den, twee culturen en twee tradities, 
tussen kunstdisciplines en danstalen 
en gebruikt zijn persoonlijk verhaal 
als hulpmiddel om te spreken over 
identiteitsgevoel en perceptie in onze 
samenleving. Via een constant spel 
tussen dans, video, tekst (eenvoudig 
Engels) en geluid heeft hij het over 
thema’s als identiteit, shock, veran-
dering en de eeuwige ontdekkings-
kracht.

KRANKLAND brengt op 
19 februari met Project 
Z een unieke ode aan het 
anders-zijn.

Krankland - bestaande uit Thomas 
Werkbrouck en Eline Adam - brengen 
een eerbetoon aan (on)beminde mu-
ziek van bijzondere kunstenaars.
Krankland volgt sporen naar oude 
of hedendaagse parels buiten de 
mainstream, oeuvres van artiesten 
die het ‘normale’ en het ‘schone’ op 
losse schroeven zetten.
Treed binnen in het spiegelpaleis van 
de scheve noot, het wilde universum 
van de expressie en ongefilterde 
klanken. Alles ongehoord.
Krankland nodigt uit: wie voelt zich 
verwant? Wie laat zich uitdagen? Wie 
brengt een ode aan de expressie?

Krankland cureert: een avond waar 
het anders-zijn verdwijnt.

Met: Johannes Verschaeve (zanger/
gitarist The Van Jets), Black Fuel 
Ensemble, Choolers Divsion, Dreun 
(band met muzikanten uit Tordale), 
KRANKLAND

Nordmann, meer dan ooit 
klaar om (inter)nationaal 
potten te breken, op het 
podium in de Brouckere op 
24 februari.

Dat hun combinatie van de vrijheid 
van impro-jazz met de kracht van 
rock hen een tweede plaats op Hu-
mo’s Rock Rally 2014 zou opleveren, 
had niemand verwacht. Passages 
op Gent Jazz en Jazz Middelheim 
werden gelauwerd en hun optreden 
op Pukkelpop in 2017 werd door De 
Standaard gebombardeerd tot twee-
de beste concert van het festival.

Nu is het tijd voor een nieuw hoofd-
stuk in de vorm van ‘In Velvet’, een 
gelaagd studioalbum waarop rock 
ingeruild wordt voor elektronica. Een 
coherente, compact klinkende plaat 
waarop de persoonlijke evolutie van 
de aparte muzikanten en de invloed 
van omzwervingen bij andere projec-
ten hoorbaar is in het geheel. Songs 
en melodie staan centraal terwijl het 
instrumentarium uitgebreid werd met 
drumcomputers en synths om de 
zotste ideeën vorm te geven. 
Producer Jasper Maekelberg (Faces 
On TV, Bazart, Douglas Firs, War-
hola, Balthazar) werd opgeroepen 
en zorgde voor structuur binnen het 
vernieuwd muzikaal kader. 

‘Nordmann klinkt als niemand anders.’ 
Humo (****½)

‘In een intieme solo traceert 
de jonge choreograaf  
Mohamed Toukabri zijn liefde 
voor dans doorheen zijn 
familiegeschiedenis. Zoals 
hij zijn er geen twee. Sierlij-
ke balletlijnen vloeien over 
in acrobatisch vloerwerk. 
Spannend hoe hij breakdance 
de gewichtloosheid van ballet 
geeft. Een genereus debuut 
van iemand wiens verteldrang 
nog lang niet is gestild.’ 
De Standaard

Tickets: www.debrouckere.be, ccdb@torhout.be, 050 22 11 50 of aan de 
balie v an het cultuurcentrum (v an dinsdag tot vrijdag v an 8.30 tot 
12 uur en v an 13.30 tot 17 uur).

©CHARLIE DE KEERSMAECKER

©JOHAN COSYNS
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donderdag 24 februari
Nordmann / Concert 

Muziek / Dat hun combinatie van de 
vrijheid van impro-jazz met de kracht 
van rock hen een tweede plaats 
op Humo’s Rock Rally 2014 zou 
opleveren, had niemand verwacht. 
Passages op Gent Jazz, Jazz Middel-
heim en hun optreden op Pukkelpop 
werden in de pers alom gelauwerd. 
Een intrigerende kruisbestuiving van 
instrumentale jazz en rock! 
‘Nordmann klinkt als niemand anders’ 
Humo (****1/2)

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 16 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 19 februari
Freddy Maertens, Lucien 
Van Impe en Filip Osselaer / 
Mannen in geel en groen

Live show / Lucien Van Impe en 
Freddy Maertens samen op het 
podium? Dat klopt! Waar ze elkaar 
vroeger podiumplaatsen afsnoepten, 
staan ze nu schouder aan schouder. 
Een vertelling over het leven en de 
koers, vol humor, heroïek en de beste 
muziek. Een onvergetelijke avond met 
twee van de beste wielrenners aller 
tijden, met twee grote heren.

20 uur / De Balluchon Koekelare 
€ 15 / www.ticketwinkel.be/  
balluchon / 051 61 04 94  
 cultuurentoerisme@koekelare.be

Krankland / Project Z

Muziek / Krankland (Thomas Wer-
brouck en Eline Adam) brengen een 
eerbetoon aan (on)beminde muziek 
van bijzondere kunstenaars. Een 
unieke ode aan het anders-zijn. Treed 
binnen in het spiegelpaleis van de 
scheve noot, het wilde universum van 
de expressie en ongefilterde klan-
ken. Line-up: Johannes Verschaeve 
(zanger/gitarist The Van Jets), Black 
Fuel Ensemble, Choolers Divsion, 
Dreun (band met muzikanten uit Tor-
dale) en Krankland natuurlijk.
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout, Club de B  
€ 14 basistarief  
www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

dinsdag 23 februari
Rudi Vranckx / Oorlogen en problemen  
van onze tijd

Lezing / In deze lezing staat Vranckx stil bij oorlogen en problemen 
van onze tijd. Afgelopen zomer reisde hij met een camper door Europa 
op zoek naar de impact van het coronavirus. Verder staat hij stil bij het 
moordende kalifaat, de radicalisering van Belgische moslims, de terreur-
aanslagen, de vluchtelingen, de dreiging, de groeiende kloof: VRT-oor-
logsreporter Rudi Vranckx ziet een wereld waarin verdraagzaamheid 
zwaar onder druk staat. Het is geen klassieke oorlog meer, van een 
zichtbare vijand aan de overkant, een oorlog om geld of olie of macht of 
grondgebied. Dat bekommert Vranckx, die de vlijmscherpe analyse van 
een nieuwe wereld maakt. 

20 uur / ipso facto Oudenburg / € 10 / tickets reserveren via 
 cultuur@oudenburg.be / 059 56 84 01

©CHARLIE DE KEERSMAECKER

©JOHAN COSYNS
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zondag 27 februari
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 voorprogramma verzorgen 
van het familietheater “De allereerste 
keer”? Grijp je kans en schrijf je in 
voor deze workshop. Enkel geldig 
mits geldig toegangsticket 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  / inschrij
ven via reserv aties.jabbeke.be 
050 81 02 11  
gemeentehuis@jabbeke.be

zaterdag 26 februari 
Loge10 Antwerpen / 
Zwijg, kleine! 

Theater / 1974, een klein dorp in 
Vlaanderen. Het is tijd voor cadeaus 
want Eddieke doet zijn plechtige 
communie. Moeder, vader, tante, 
nonkel, een paar kennissen en een 
nichtje schuiven samen met de com-
municant aan de feesttafel. 
 
20 uur / De Beuk Kortemark  
€ 18 / www.gudrunkortemark.be/ 
bestellingen/kaarten  
w alter.denyft@skynet.be

Concert Sarah D’Hondt 
Quartet

20 uur / Vrijetijdscentrum Zomer
loos / prijs nog te bepalen 

Compagnie Cecilia / 
Een Lola 
 
Theater / 5 klasbakken van actri-
ces kronkelen zich een weg door 
een liederlijke arena zoals alleen 
Fassbinder die kon vormgeven: een 
ravissante cocktail van kleuren, 
geuren en mensen die balanceren op 
de grens van vuile macht en schone 
liefde. Of van schone macht en vuile 
liefde. Allemaal in de hoop toch iets 
op te bouwen dat in de buurt komt 
van geluk. 

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 18 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

Jeugdboekenmaand in de bib

Bibliotheek Gistel / In maart 2022 is het thema voor de jeugdboeken-
maand ‘Helden en schurken’. We hebben het over helden en antihelden, 
schurken en schelmen. Over goed en kwaad en de grijze zone ertussenin. 
Over helden die soms schurken worden en omgekeerd. Over alledaagse 
heldinnen zoals oma’s maar ook over de avonturen van moedige ridders en 
sluwe schurken. Klassen van 1ste tot en met 4de leerjaar worden uitgeno-
digd om de slechtste schurk te ontmaskeren en de flinkste held te belonen.

Bibliotheek Oudenburg / De bib staat een maand lang in het teken van 
helden en schurken. We versieren de jeugdbib en zetten de verhalen over 
(on)bekende helden in de kijker. Ook de bandieten worden niet vergeten. 
Lopen zij vrij rond in onze boeken of zitten ze achter slot en grendel in de 
bibliotheekgevangenis?

We nodigen enkele jeugdauteurs uit voor de leerlingen van de 3e graad 
en maken een boekenspel dat de kinderen een uur lang laat speuren. Wie 
vangt de schurk? Wie is een held? Misschien jij wel?



14

M
aa

rt

donderdag 3 maart 
Mooss vzw/ Workshop 
XL-tekening tijdens de 
krokusvakantie

Workshop / Mooss Vzw organiseert 
een inloop workshop XL- tekening 
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Alle kleine en grote kunstenaars 
helpen mee aan een enorme teke-
ning. Je begint ergens met een kleine 
tekening, iemand anders knoopt aan 
met een volgend stukje en stilletjes 
aan groeit het kunstwerk uit naar een 
XL-formaat. 

We inspireren ons op andere 
tekenkunstenaars. Je mag met 
verschillende tekenmaterialen expe-
rimenteren en je helemaal uitleven 
in vorm en kleur.Inschrijven kan 
van 14.00 uur tot 15.00 uur of van 
15.00uur tot 16.00 uur De workshops 
zijn beperkt tot 15 deelnemers per 
uur.
 
14 tot 15 uur / ipso facto Oudenburg 
€ 4 / reserveren via 
cultuur@oudenburg.be  
059 56 84 01

dinsdag 8 maart
Film / the Power of the Dog

Film / De broers Phil (Benedict 
Cumberbatch) en George Burbank 
(Jesse Plemons) zijn elkaars grootste 
tegenpolen. Phil is charismatisch, 
maar intens wreed. George is rigide, 
kieskeurig en zachtaardig. Samen zijn 
ze welgestelde landeigenaren van de 
grootste ranch in de Montana vallei.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

maart
dinsdag 1 maart
Film

14.30 uur Namiddag vertoning voor 
kinderen. (titel staat nog niet vast)
19.30 uur Avondvertoning (titel staat 
nog niet vast) 

Vrijetijdscentrum Zomerloos / € 2

woensdag 2 maart 

Tuning People / Kapot 
(+ 6 jaar) 

Familievoorstelling / Je kan alle 
mogelijke kanten uit, maar toch kies 
je de verkeerde richting. Je stapt, 
kijkt, je glijdt uit of valt over een 
steen. Je benen lopen, rennen, hollen, 
draven tot je glibbert en dribbelt of 
drentelend slentert. Je probeert te 
bewegen, maar je plakt vast.
 
15.30 uur / De Beuk Kortemark  
€ 5 / https://kortemark.recreatex.be 
051 56 61 08

zondag 27 februari 
Compagnie KraK -  
KONTROL  
(alle leeftijden)

Familievoorstelling / Raphaël 
reist al jaren de wereld rond met zijn 
wereldberoemde act “Teatro Panta-
lones”.  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 ont-
wapenende glimlach. Een poëtische 
clownerievoorstelling, groots in zijn 
kleinheid.  

Spel: Dieter “Raphaël” Missiaen 
Coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo) 
14.30 uur & 16 uur / GC Jonkhove 
in Aartrijke  / € 7  
www.zedelgem.be/tickets  
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be
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vrijdag 11 maart 
Stef Kamil Carlens / 
 Clubconcert One Man 
Band

Muziek / Stef Kamil Carlens (dEUS- 
en Zita Swoonoprichter) omringt zich 
in zijn soloshows met opmerkelijke 
instrumenten zoals een houten bas-
harmonium, percussie van schelpen 
en belletjes, een torentje vintage 
synths, orgeltjes en drummachines 
en een reeks bijzondere gitaren, 
waarop hij met regelmaat z’n bott-
leneck laat sliden. Van bluesy melan-
cholie tot funky vrolijkheid. 

‘Carlens is een liedjesfluisteraar die 
met zachte stem betovering uitstrooit’ 
Humo (****)

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout, Club de B  
€ 18 basistarief  
ww.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

donderdag 10 maart
Belpop Bonanza / Quiz

Muziek / Belpop Bonanza is een 
uitvinding van Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit (dj Bobby Ewing). Ze vertellen 
over de geschiedenis van de Belgi-
sche popmuziek. En aangezien quiz-
zen een nationale sport is, test Belpop 
Bonanza maar al te graag de kennis 
over de vaderlandse muziekgeschie-
denis, met focus op regionale helden 
en muziek uit eigen streek. Inschrijven 
in groep, maximum 5 personen.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout, Club de B  
€ 15 per ploeg  
www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 9 maart
Avansa / Spotify, podcasts, 
radio,…

Vorming / Android. Of het nu muziek 
of tekst is, het gaat allemaal over 
audio. De inhoud is zeer divers en er 
is voor iedereen wel iets boeiends. 
Welk aanbod is er zoal en hoe kan je 
er gratis (en betalend) gebruik van 
maken op je smartphone? Uiteraard 
staan we eerst stil bij wat het is.

ook op w oensdag 16 maart  
LDC Wimperlinde Kortemark  
€ 19 / www.av ansaow.be  
059 50 39 52

woensdag 9 maart
Eigen Kweek / Nacht dieren (8+)

Theater / Eigen Kweek is een ini-
tiatief dat jonge Vlaamse makers 
wil ondersteunen bij het begin van 
hun artistiek traject. Laat je ver-
rassen door het jong West-Vlaams 
talent van vandaag én morgen.
Dit jaar bieden we Atelier GLIP de 
kans om hun eerste voorstelling 
te presenteren. In ‘Nachtdieren’ 
staat de nachtwinkel centraal. Een 
nachtwinkel, helemaal alleen, op 
een verlaten plek. Klaar voor haar 
klanten. Uit de bossen sluipen 
mensen die zich door de desolate 
wereld naar de winkel begeven. 

20 uur / Cultuurcentrum de  Brouckere Torhout / € 14 basis tarief  
www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

©ROBIN VERSLEGERS

©JOHAN JACOBS
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zaterdag 19 maart
A(r)TELIER 2022 Kunst-
happening

Kunst / Tijdens het weekend van 
19 en 20 maart zet vrijetijdscentrum 
Zomerloos opnieuw zijn deuren open 
voor kunstenaars van alle slag.  
A(r)telier – een tweejaarlijks succes-
vol initiatief. Het wil anders zijn dan 
een gewone expositie.

10 uur / Vrijetijdscentrum Zomer
loos / gratis / 059 27 98 71

Baanproducties en 
 Perpodium / Morgen zijn 
we allemaal terug

Theater / Jonas is vergeten wie hij 
is en wie de anderen zijn. Elke dag 
begint opnieuw, van voor af aan. Zijn 
enige houvast is Fons, die eigenlijk 
Richard is. Maar één ding weet Jonas 
zeker: hij is presidentskandidaat voor 
de volgende verkiezingen in Amerika.
 
20 uur / De Beuk Kortemark  
€ 18 / www.gudrunkortemark.be/ 
bestellingen/kaarten  
w alter.denyft@skynet.be

The Starlings  
(Tom Dice/Kato Callebout) 
Magic Strings Tour

Muziek / Tom Dice en Kato Calle-
baut nemen je mee voor een avond 
tijdloze muziek uit eigen repertoire, 
enkele odes aan hun idolen en 
natuurlijk hun hits uit het tv-pro-
gramma ‘Liefde voor muziek’. Op 
deze Magic Strings Tour brengen ze 
ook enkele TOP-strijkers mee. Het 
pas getrouwde stel weet als geen 
ander emoties en verhalen over te 
brengen op het publiek. Zie artikel 
hiernaast.

20 uur / De Balluchon Koekelare  
€ 18 / www.ticketwinkel.be/  
balluchon / 051 61 04 94  
 cultuurentoerisme@koekelare.be

zaterdag 12 maart
Die Verdammte Spielerei / 
Seniorie De Spielerei

Humor/ Muziek / Het leven gaat 
snel, de vergrijzing nog sneller. We 
kunnen ons dus maar beter voor-
bereiden. De Spielerei blikt vooruit 
op de toekomst. Geen futuristische 
ruimtereizen of ‘Star Wars’-taferelen 
maar de realiteit. Even doorspoelen 
naar 2050. Gemiddelde leeftijd van 
De Spielerei: 70 jaar. Haaruitval, 
steunkousen en stoma’s. Heerlijk 
absurde muzikale humor.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 20 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

vrijdag 18 maart
Red Sandra i.s.m. LDO 
Kortemark

Film / William en Olga krijgen onver-
wacht de diagnose dat hun enige 
dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, 
een zeldzame spierziekte.  Ze heeft 
nog ongeveer een jaar te leven. De 
wereld van het gezin stort in elkaar.
 
20.30 uur / De Beuk Kortemark   
€ 4 (incl. drankje) 
https://kortemark.recreatex.be  
051 56 61 08

Toegegeven: ook ik heb wel 
eens smalend gedaan over 
het nummer ‘Me and My 
Guitar’ van Tom Dice. Het 
lachen verging me echter 
definitief toen ik de man 
vorig jaar aan het werk zag in 
‘Liefde voor Muziek’ samen 
met zijn intussen officiële 
eega Kato Callebout onder  
de naam ‘The Starlings’. ©NICK PROOT
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Episode I 
In 2009 eindigt Tom ‘Eeckhout’ Dice 
tweede in de muziekwedstrijd X 
Factor. Een jaar later mag hij ons land 
vertegenwoordigen op Eurosong in 
Oslo. Hij wordt héél verdienstelijk 
zesde. In 2012 vindt de toenmalige 
burgemeester van Ichtegem het tijd 
voor een stunt. De bewoners van 
de Engelstraat zijn een jaar lang 
geplaagd geweest door wegenwer-
ken ter verbetering van deze hoofdas 
door Ichtegem. Ter compensatie 
voor het geleden leed mag ene … 
Tom Dice komen optreden tijdens 
het openingsfeest! Hilariteit, maar 
ook boze reacties bij de oppositie. Of 
dat allemaal nog niet genoeg gekost 
heeft?
Dice toont zich in de Engelstraat een 
uiterst aimabele kerel met bakken 

talent. ‘Alleen met zijn gitaar’ speelt 
hij (op de oplegger van een camion!) 
een onberispelijke set die voor kip-
penvel zorgt. Hij mag nadien aan-
schuiven bij een koppel in de buurt 
om iets te eten, wat hij – de beschei-
denheid zelf – bijzonder apprecieert. 
Papa Dice – Rudy voor de vrienden – 
moet noodgedwongen privéchauffeur 
spelen wegens hardnekkig gebrek 
aan een rijbewijs bij zijn zoon. Rudy 
doet een verdienstelijke poging om 
nóg sympathieker te zijn dan Tom. 
Een hartverwarmende doortocht, die 
twee!
Wist je trouwens dat Tom Dice in die 
periode carrièregewijs ondersteund 
wordt door ene … Maurice Engelen 
van Praga Khan? Die ontdekte hem 
als coach tijdens X Factor. Onder het 
label ‘Sonic Angel’ brengt Engelen 
ook de tweede single ‘Me and My 
Guitar’ officieel uit.

Intussen had de genaamde Kato 
Callebout (artiestennaam ‘Kato’) in 
2011 deelgenomen aan ‘Idool’. Opval-
lend is dat ze zichzelf begeleidt op 
ukelele. In 2013 mag ze als 22-jarig 
meisje – onder impuls van dezelfde 
burgemeester – live optreden op de 
Eernegemse Kopjesdagen. Ze speelt, 
puur met haar stem en gitaar, de pan-
nen van het administratief centrum. 
Het is duidelijk: nóg een groot talent 
in wording…

Episode II
Fast forward naar voorjaar 2020. Ik 
zit in mijn zetel, na de gebruikelijke 
zware werkdag, naar ‘Liefde voor Mu-
ziek’ te kijken. Zowat het enige nog 
overblijvende programma met live 
muziek in Vlaanderen: dat moeten we 
koesteren!
Er zijn maar weinig artiesten die 
me spontaan tot tranen toe kunnen 
ontroeren. Of het zouden Madredeus, 
Sigur Rós, Devendra Banhart of Stef 
Bos moeten zijn. The Starlings zetten 
‘Little Submarine’ in (godbetert een 
vertaling van het nummer ‘Liefdeska-

pitein’ van K3) en ik voel het meteen 
komen. Dat sobere gitaarspel, het 
blenden van die twee zuivere stem-
men, de rake tekst. Meer moet dat 
niet zijn.

“Do you wanna come along, in my 
little submarine. I thought love was 
never meant for me, when you found 
me lost at sea. I wanna go far away 
from here. Travel the world and disap-
pear. Get a chance to start all over. 
Take a trip to paradise.” De essentie 
van het leven, geschetst in enkele 
sobere woorden.
Ook de andere interpretaties van 
The Starlings in de verschillende 
uitzendingen zijn keer op keer raak. 
Ik beken, ik ben fan.

Episode III
De cirkel is rond: The Starlings 
komen naar Koekelare! Wie had 
gedacht dat de jongen van de 
Engelstraat en het meisje van de 
Kopjesdagen – toen nog volstrekt on-
bekenden voor elkaar – op een dag 
samen op ons podium zouden staan? 
En dan nog als wettige echtgenoten? 
Kom dat aanschouwen … één van de 
grootste muzikale beloftes die we in 
Vlaanderen hebben!
Akkoord, het blijft popmuziek. Maar 
ook daar duiken af en toe van de 
zuiverste parels op die je voor de rest 
van je leven betoveren. De kracht van 
muziek. Die moeten we koesteren, 
net als The Starlings… als PUUR 
GOUD!    
    
Franky Vantyghem

The Starlings – Magic Strings Tour
zaterdag 19 maart, 20 uur
Cultuurzaal De Balluchon Koeke
lare
Tickets: 18 euro, via  
www.ticketwinkel.be/balluchon
Meer info: www.koekelare.be/
events  
cultuurentoerisme@koekelare.be 
051 61 04 94

The Starlings: puur goud
Koekelare, zaterdag 19 maart
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dinsdag 22 maart
Film / The White Cube

Film / Kunstenaar en filmmaker 
Renzo Martens zet met White Cube 
de hedendaagse discussie over kolo-
niale geroofde kunst, eigenaarschap 
en winstdeling op scherp.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 24 maart
Belpop Bonanza / 
Artist Talk

Muziek / Belpop Bonanza is een 
uitvinding van Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit (dj Bobby Ewing). Ze vertellen 
over de geschiedenis van de Belgi-
sche popmuziek. Delvaux en Dewit 
nodigen tijdens een live talkshow zes 
praatgasten uit die een belangrijke 
rol speelden in de Torhoutse, lokale 
muziekgeschiedenis met het boek 
over Rock Torhout van Jan Delvaux 
(2021) als rode draad.
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout, Club de B / € 6 
basistarief / ww.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zondag 20 maart 
A(r)TELIER 2022 
 Kunsthappening
 
Kunst / Tijdens het weekend van 
19 en 20 maart zet vrijetijdscentrum 
Zomerloos opnieuw zijn deuren open 
voor kunstenaars van alle slag. A(r)
telier – een tweejaarlijks succesvol 
initiatief. Het wil anders zijn dan een 
gewone expositie.

10 uur / Vrijetijdscentrum Zomer
loos / gratis / 059 27 98 71

Liefde voor Piaf – Toujours 
aimer

Muziek/ “La vie en rose”, “Non je ne 
regrette rien” of “Milord”: wie kent de 
liedjes van Edith Piaf niet? De meest 
spraakmakende Franse chansonni-
ère ooit beroerde tijdens haar leven 
– en lang daarna – vele harten. Zan-
geres Leen Heylen en accordeonist 
Rein De Vos brengen de nummers 
van Edith Piaf en haar zoektocht naar 
liefde opnieuw tot leven.

14 uur / Jeugdcentrum, domein 
De Groene Meersen / € 13  
www.zedelgem.be/tickets   
050/288330 / tickets@zedelgem.be

zaterdag 26 maart
Xander De Rycke / 
Bekend en bescheiden

Humor / In zijn meest persoonlijke 
voorstelling tot nog toe vat Xander 
samen wat iedereen gemist heeft de 
afgelopen jaren. ‘Bekend en beschei-
den’ is De Ryckes beste voorstelling 
en hij zou niet willen dat je het mist. 
Bescheiden als hij is. Verwacht een 
twee uur durend spervuur aan obser-
vaties en verhalen uit zijn eigen leven 
die toevallig wel heel herkenbaar 
klinken. 
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 21 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

Slotfeest  
Jeugdboekenmaand

Bibliotheek / We sluiten de Jeugd-
boekenmaand af met een super-me-
ga-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. 

Meer informatie volgt via 
http://zedelgem.bibliotheek.be.

9.30 tot 12.30 uur / Bibliotheek 
Zedelgem / gratis / 050 20 80 08  
bibliotheek@zedelgem.be

vrijdag 25 maart
 
Erik Van Looy/  VERSLAAFD!
in samenwerking met Glory Days Events vzw

Humor / In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik met veel humor over de eerste 60 jaar van 
zijn roemrijke filmverleden. Over de supersterren die hij mocht interviewen voor 
‘De Laatste Show’, zijn verrassende relatie met Koning Albert, Koningin Paola en 
Yasser Arafat, zijn filmklassiekers waarin Koen De Bouw (5 keer), Jan Decleir (3 
keer) en de chihuahua van Mickey Rourke (1 keer en nooit meer) een voorname 
rol speelden, zijn levensbedreigende honger tijdens een etentje met de vrouw 
van Tom Cruise én over die keer dat hij met de naakte cowboy van The Village 
People om drie uur ’s morgens in een Antwerpse hotelkamer zat.

Mis deze unieke show niet, want het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn 
dat Erik het zich allemaal nog kan herinneren!

ipso facto Oudenburg / tickets via: https://www.erikisverslaafd.be/
events/ipsofactooudenburg
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zaterdag 26 en 

zondag 27 maart
Opening Vrijetijds-
centrum ‘De Mouterij’

Varia / Blokkeer alvast zaterdag 
26 maart 2022 en zondag 27 maart 
2022 in jullie agenda, want dan staat 
er een groot openingsweekend voor 
de nieuwe site ‘De Mouterij’ op de 
planning! 

In dit nieuwe gebouw zal je vanaf dan 
alle diensten Vrije Tijd terugvinden.
Ook benieuwd om dit alles te ontdek-
ken? 
 
Vanaf maandag 28 maart 2022 ben 
je welkom in De Mouterij!
 
Meer info v olgt binnenkort op 
https://www.kortemark.be/ en 
https://kortemark.bibliotheek.be

zondag 27 maart
Lezing ‘De gladiatoren’ 
(Svenja Fabian)

Lezing / Wist je dat er vrouwelijke  
gladiatoren waren? wil je meer te 
weten komen over het leven van 
gladiatoren? Hoe ze vochten, hoe ze 
leefden, welke type van vechters er 
waren. Zo waren er toen voor de fans 
al heel wat artikelen te koop: beeldjes 
van gladiatoren of olielampjes met 
een drietand of een dolk. Het was 
vroeger niet zoveel anders dan nu. 

10.30 uur tot 12 uur  / ipso facto 
Oudenburg / € 5 (drankje incl.) 
reserveren via 
ram@oudenburg.be / 059 56 84 01

Verdiepend theatertraject 
voor de scholen van Ginter

De intergemeentelijke cultuurpart-
ners van Ginter zetten ook projec-
ten op die minder ‘zichtbaar’ zijn 
voor het grote publiek.

Zo werken wij tweejaarlijks een 
theatertraject uit voor scholen. 
Hierbij laten we een schoolvoorstel-
ling ‘reizen’ langs de verschillende 
Ginter-gemeenten en bieden wij 
kinderen in schoolverband een 
gratis workshop aan in de klas die 
de voorstelling omkadert. 

Verdieping
Waarom doen we dat? Omdat het 
zijn vruchten afwerpt een school-
voorstelling en de beleving ervan te 
‘verdiepen’. In een voorbereidende 
workshop gaan kinderen zelf crea-
tief aan de slag rond de thematiek 
van de voorstelling. Dat zorgt dan 
weer voor een heel rijke totaalbe-
leving van omkadering én voorstel-
ling, die nog lang kan nazinderen bij 
de leerlingen én leerkrachten en tot 
een diepere theaterervaring leidt.

Over de Berg
In het verleden werkten wij zo’n 
theatertraject uit bij de voor-
stellingen ‘Zetels van Goud’ van 
Laika rond interculturaliteit, bij het 
fantasierijke ‘Joris en de draak’ van 
Ida van Dril en bij ‘Franzerl’, muziek-
theater voor kinderen (9+) over en 
met Franz Schubert.

In 2022 werken wij samen met 
Blauwhuis, van en met Simon 
D’huyvetter. Simon heeft Torhoutse 
roots en verdiende zijn sporen als 
theatermaker. Hij werkt als freelan-
ce theaterauteur, -speler en -maker. 

Hij is docent in de theaterateliers 
van KOPERGIETERY. Samen met 
actrice Eva Binon schreef en speel-
de hij de voorstelling TWEE (kc De 
Werf, intussen KAAP), en speel-
de ook bij 4Hoog. Simon is vast 
verbonden aan theatergezelschap 
Blauwhuis waarvoor hij de voorstel-
lingen Cyclos, Wilt Hard, Richarken 
en Stapman creëerde. 

‘Over de Berg’, zijn nieuwste produc-
tie, tourt in januari en februari langs 
de verschillende Ginter-gemeenten. 
Het belooft een bevlogen solovoor-
stelling te worden, met ruimte voor 
interactie voor de kinderen. 

Workshop
In de aansluitende workshop wordt 
een klas omgetoverd tot een kleine 
theatrale plek.
Samen met een begeleider van 
Blauwhuis ontdekken de leerlingen 
alle elementen van een theater-
voorstelling, om uiteindelijk zelf de 
handen in elkaar te slaan en een 
kleine voorstelling te maken.

Toekomst
Op die manier investeert Ginter in 
het publiek én de theatermakers 
van morgen, door àlle kinderen via 
onderwijs in contact te brengen 
met theater. Zowel in het kijken 
naar een voorstelling als het actief 
beleven ervan. Zo planten we zaad-
jes voor de toekomst. 

Sofie De Clercq 
  
Programmator school, familie, 
expo  Cultuurcentrum  
de Brouckere
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vrijdag 1 april
Scala / 25 jaar Scala!

Concert / Scala bestaat 25 jaar!
Het begon in 1996 met een voorzich-
tige, eerste repetitie in Aarschot. Een 
kwarteeuw later is Scala uitgegroeid 
tot een vaste waarde op internatio-
nale podia, wereldwijd bekend omwille 
van haar eigenzinnige, emotionele 
muziek en bijzondere live shows.
“25 Jaar Scala” wordt een feestelijke 
voorstelling. Verwacht u aan een over-
zicht van het allerbeste, het allermooi-
ste van Scala van de afgelopen jaren.

20 uur / Sint Bartholomeuskerk 
Kortemark / v anaf € 25  
roger.leyn@skynet.be

zaterdag 2 april
Nathalie Denyft

Klassiek concert / Laat u meesle-
pen met de mooiste aria’s uit opera en 
operette u gebracht door het Vlaams 
muziektheater en Nathalie Denyft. 
Orkest o.l.v. Frank Boonen, 3 solisten 
(sopraan, tenor en bariton) en dans-
duo Vilja. Presentatie Kim Debrie.
 
20 uur / Sint Bartholomeuskerk 
Kortemark / € 20  
w alter.denyft@skynet.be  
051 56 81 93

donderdag 31 maart
Tuning People/ 
Jef Van gestel & Peter 
 Vandemeulebroecke / 
Kadrage

Theater / In ‘Kadrage’ staat een 
indrukwekkende constructie cen-
traal. Dertig houten kaders staan 
symbool voor een leeg canvas, een 
nieuw perspectief, een nieuwe uit-
daging. Van gestel en Vandemeule-
broecke creëren een beeld dat mooi, 
grappig, kwetsbaar of intrigerend 
is. Een woordeloze voorstelling die 
het midden houdt tussen beeldende 
kunst, performance en fysiek thea-
ter. Of zoals De Standaard het zegt: 
‘Ondeugend pop-upboek voor vol-
wassenen’.
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 14 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 30 maart
 
Poëtisch kapsalon / Kip 
van Troje

Varia / Twee kappers en een gri-
meur verwennen de bezoekers met 
een grappig kapsel terwijl ze hen 
entertainen met gedichten.

1416 uurt / Bibliotheek Ter Elst  
gratis / http://gistel.bibliotheek.be 
059 274041 / bibliotheek@gistel.be

Alexander Vantournhout/
not standing / Through the 
Grapevine

Dans / Roeselarenaar Alexander 
Vantournhout duikt opnieuw de 
 theaterzaal in met partner in crime 
Axel Guérin (‘Red Haired Men’). 
De choreografie speelt met hun 
verschillen in proporties en fysieke 
kracht. Het lichaam in een zeer 
pure vorm met focus op het crea-
tief, kinetisch potentieel van fysieke 
beperktheden. De performers zoeken 
met veel inspanning en concentratie 
samen naar balans, evenwicht en 
harmonie zonder daarbij humor te 
schuwen. 
 
20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 16 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

©CLARA HERMANS

©BART GRIETENS
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zondag 3 april
4Hoog / Hier & Daar 
(3+) 

Familie/Theater / Voor zijn laat-
ste productie als artistiek leider bij 
4Hoog maakt Frans Van der Aa een 
voorstelling als ode aan het fantasie-
rijk denken van een kleuter. Een 
wereld waar je overal en alles kan 
zijn. Een sneeuwman, een onder-
watersnorkelober,... of een prinses! 
Met drie bonte actrices (met een 
hoekje af) en out-of-the-box compo-
niste Liesa Van der Aa.

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

maandag 4 april
Panta Rhei vzw / Billy de 
kip (3-6 jaar)

Kleuterkamp / Wanneer de huifkar 
van Billy en zijn zusjes midden op 
de prairie uit elkaar valt, moeten de 
kippen een permanente nederzetting 
bouwen. Billy de kip wil zijn zusjes 
beschermen tegen de gevaarlijke 
vos, die wel zin heeft in een lekker 
kippetje of twee.

Tot en met 8 april / 9 tot 16 uur   
OC Gildezaal Handzame / € 95 
 http://ratjetoe.be/ 

zaterdag 2 april
RATMOSPHERE  
+ support Ciggy Sunday

Muziek / Ze mochten al een trofee in de lucht steken bij Sound Track, 
tourden al samen met vaste waarden als Balthazar,  Warhaus , Jaguar 
Jaguar , Black Box Revelation en staan op dit eigenste moment aan de 
vooravond van de grote doorbraak. De Brugse broertjes hebben in hun 
jonge carrière al heel wat mijlpalen bereikt, maar er zit dus duidelijk nog 
veel meer aan te komen. Na de release van “Long Time“, ook alweer van 
februari 2021 geleden, steken Robin en Brecht nu opnieuw hun neus 
aan het venster met het splinternieuwe “No More Pain”. Wederom een 
dromerige mix van zwoele bassbeats, dromerige effectjes en intrige-
rende, donkere stemmen. 

Als voorprogramma komt de jonge band Ciggy Sunday: Slaperig, surfy 
en jazzy. Zo omschrijven de leden van Ciggy Sunday hun muziek. Een 
vrij stromend, ontspannend geluid met een vleugje jazzinvloeden, aange-
vuld met het rustgevende geluid van een saxofoon. Pak een biertje, Leg 
hun eerste EP ‘dirty people’ op, het is Ciggy Sunday.

20 uur / ipso facto Oudenburg 
059 56 84 01 / tickets reserveren via cultuur@oudenburg.be 

©EMMA DE WITTE
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dinsdag 12 april
Sing 2 in de  paas vakantie

Familiefilm / Schattig en grappig 
vervolg op de gelijknamige jukebox-
animatiefilm. Deze keer gaan de 
zingende dieren een grote show 
opstarten voor een megalomane 
wolf. Met songs van Prince, Billie 
Eilish en nog veel meer artiesten.  
Een heerlijke familiefilm!

15.00 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 13 april
Compagnie Lodewijk/
Louis / De Kraken 
(+7 jaar)

Familievoorstelling / 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. 
Achteraf krijgt iedereen een gratis 
doeboek vol leuke activiteiten om 
thuis nog na te genieten en kan 
elk kind nadien deelnemen aan 
een toffe workshop, volledig gratis!
 
15.30 uur / De Beuk Kortemark  
€ 5 / https://kortemark.recrea
tex.be / 051 56 61 08

woensdag 6 april
Hello Robot/ Studio Gekko 
 tijdens de paasvakantie

Familievoorstelling / Ben jij ook zo 
gefascineerd door robots? In deze 
voorstelling word je meegenomen in 
een toekomst waar robots naast en 
met ons zullen leven. Bezorgdrones, 
gekke machines die kunnen praten, 
huisrobots die voelen dat we honger 
hebben en zo veel meer. Schuilt er 
nergens een gevaar? Hello Robot 
steekt de handen uit de mouwen, 
maar doet ons ook even nadenken.

ipso facto Oudenburg  
kinderen €8 v olw assenen €10  
cultuur@oudenburg.be  
059 56 84 01

Panta Rhei vzw / Wereld-
feesten (6-10 jaar)

Jongerenkamp / We gaan samen op 
avontuur doorheen de verschillende 
werelddelen, we snuiven de gewoon-
tes van verschillende landen op en 
feesten mee waar me maar kunnen. 
Ons motto deze week: feesten als de 
beesten, de hele wereld rond.

Tot en met 8 april / 9 tot 16 uur  
OC Gildezaal Handzame / € 95 
 http://ratjetoe.be/

dinsdag 5 april 
Film 

14.30 uur Namiddagvertoning voor 
kinderen. (titel staat nog niet vast)
19.30 uur Avondvertoning 
(titel staat nog niet vast) 

Vrijetijdscentrum Zomerloos / € 2

dinsdag 5 april 
Film / The Hand of God 

Film / Film over het leven van een 
Italiaanse tiener, Fabietto Schisa, dat 
volledig op zijn kop wordt gezet door 
de komst in Napels van voetballe-
gende Diego Maradona.

20.00 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 6 april 

Theater De Spiegel / 
ImpulZ (1-4 jaar) 

Familievoorstelling / ‘ImpulZ’, 
een interactieve voorstelling met 
de allerjongsten aan de knoppen, 
een danser en een geluidsdok-
ter. 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. 
Achteraf krijgt iedereen een 
gratis doeboek vol leuke activitei-
ten om thuis nog na te genieten 
en kan elk kind nadien deelne-
men aan een toffe workshop, 
volledig gratis! 
 
15.30 uur / De Beuk Kortemark 
€ 5  
https://kortemark.recreatex.be 
051 56 61 08
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Dat Godelieve van Gistel in Vlaan-
deren een bijzonder populaire 
volksheilige was blijkt alleen al uit de 
naamgeving van de vele Lieves en 
Godelieves. Die populariteit zorgde 
ervoor dat haar levensgeschiedenis 
en ‘heiligenleven’ doorheen de eeu-
wen danig werd ‘verrijkt’ met extra 
wonderen en legenden.

In dit boek probeert auteur Raoul de 
Puydt op basis van de oorspronke-
lijke vita van DRogo haar te ontdoen 
van overvloedige franjes en plaatst 
haar in het Vlaanderen van de 11e 
eeuw. Samen met Marc Vansevenant 
verdiept hij zich vervolgens in de rijke 
iconografie zoals die terug te vinden 
is in de reliekschrijnen die voor haar 
zijn ontworpen. Niet minder dat  

9 schrijnen, waarbij ‘vondsten’ uit  
Franse en Duitse collecties, weten 
ze te identificeren, te beschrijven en 
kunst historisch te duiden. Diverse 
kunst vormen van olieverfschilde-
rijtjes over beeldhouwwerk en edels-
meedkunst komen daarbij aan bod.

In een afzonderlijke bijdrage zoomt 
Hans Gryspeert in op de Godelie-
vetafel, die bewaard wordt in het 
Godelieve museum van Gistel. Laura 
Goedert, adjunct-conservator van het 
Museum Rolin in Autun, noemt het 
boek ‘een geactualiseerde en oor-
deelkundig gedetailleerde synthese’.

Initiatief v an Raoul M. de Puydt.

Voor inw oners v an Gistel zal het 
boek thuis bezorgd w orden (geen 
verzendkosten betalen).

GODELIPH
GODELIEVE
GODELEINE

Publicatie:
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dinsdag 19 april
Film / Spencer

Film / Een beklemmend sprookje 
over hoe prinses Diana ontsnapt uit 
de Britse koninklijke familie. Met Kris-
ten Stewart die vriend en vijand weet 
te overtuigen met haar bijzonder rake 
vertolking.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 7 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 20 april
Barbara Sarafian / FokkoF

Theater / Barbara Sarafian  
(‘Aanrijding in Moscou’, ‘Rundskop’, 
‘In Vlaamse velden’, ‘Beau séjour’,…) 
voorstellen is wellicht niet meer 
nodig. Met kwetsbare bravoure en 
veel humor vertelt Sarafian over de 
zonde van het vrouw-zijn. Ze ontleedt 
haar vallen-en-opstaan.  

Ze wordt bijgestaan door de talent-
volle Lewis, afgestudeerd aan de 
Paul McCartney Academy en gekend 
van ‘The Voice’.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 20 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 16 april 
Guy Swinnen, Patrick 
Riguelle, Naomi Sijmons, 
Bjorn Eriksson, Piet De 
Pessemier, Axl Peleman, 
Jan Hautekiet en Ron 
Reuman / Bob Dylan 80

Muziek / Bob Dylan werd tachtig in 
2021, hoog tijd dus voor een tribute. 
‘Blowin’ in the Wind’, ‘Mr. Tambourine 
Man’, ‘Like a Rolling Stone’, …: een 
lijst van Dylan-klassiekers samen-
stellen is eigenlijk onbegonnen werk. 
Bob Dylan is, in elk decennium van 
de sixties tot nu, onnavolgbaar. Een 
resem topmuzikanten staan garant 
voor een (uitgesteld) eerbetoon om 
‘U’ tegen te zeggen… .

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 24 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

vrijdag 15 april
The Barefoot Emperor 
i.s.m. Ouderenadviesraad 
en Beweging.net

Film / De laatste Koning der Belgen 
wordt de 1ste Keizer van Europa 
wordt. Van den Begin speelt opnieuw 
Nicolas III, Koning der Belgen. De 
koning raakt door een geweerschot 
in Sarajevo gewond aan het oor en 
hij wordt wakker in het zomerverblijf 
van Tito, de voormalige president van 
Joegoslavië, op een eiland voor de 
westkust van Kroatië.

14.30 (€ 2) en 20.30 uur / De Beuk 
Kortemark / € 4 (incl. drankje)  
https://kortemark.recreatex.be  
051 56 61 08

zaterdag 16 april 
De Frivole Framboos / Troppo Maturo 

Muziek-humor / Da’s al drie-
enveertig jaren dat zij in het vak 
zitten. Ze hebben getourd, rond-
getrokken, gereisd. Van Nederland 
tot Zwitserland. En maar liefst 
acht keer een halfjaar Parijs. Ze 
hebben zalen doen vollopen, ze 
hebben zalen doen overlopen. Ze 
hebben succes gekend, en toen 
nog meer succes gekend. Ze 
hebben toejuichingen gehad, bloe-
mekes, verzoeknummers. Beetho-
ven, Mozart, Hazes en Liszt. En nu 
is er TROPPO MATURO. Zo fruitig 
en fris. Geestig, virtuoos. Echt 
typisch Framboos. Twee tenoren, 
één cello, één vleugelpiano, en 
hopen humor.

20 uur / De Balluchon Koekelare 
€ 18 / www.ticketwinkel.be/ balluchon / 051 61 04 94  
 cultuurentoerisme@koekelare.be
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zaterdag 23 en 

zondag 24 april
Weekend van het  
Volkscafé / Koekelare

Erfgoed-diverse / Meer dan 80 
cafés staan symbool voor de rijke 
volkscafécultuur in de Westhoek en 
net over de grens bij onze Franse 
buren. Tijdens dit weekend worden 
ze extra in de kijker gezet middels 
optredentjes, volks- en andere 
spelen. Koekelare neemt voor het 
eerst deel aan dit gezellige gebeuren. 
Jij komt toch ook eens langs?

diverse cafés in Koekelare / gratis   
www.toerismekoekelare.be  
051 61 04 94  
cultuurentoerisme@koekelare.be

vrijdag 22 april
Avansa / Foto’s beheren 
en bewerken met Google 
foto’s

Vorming / Google Foto’s is een app 
waar je gratis een beperkt aantal 
foto’s kan uploaden en bewerken. De 
app helpt je foto’s te ordenen. Daar-
naast zijn je foto’s via dit programma 
makkelijk toegankelijk op verschil-
lende toestellen apparaten.

ook op vrijdag 29 april  
De Beuk Kortemark / € 19  
www.av ansaow.be / 059 50 39 52

Piano Man Band / 
The music of Elton John 
and Billy Joel

Muziek / Piano Man Band bestaat 
uit jonge, bevlogen muzikanten en 
speelt de grote hits van zowel Billy 
Joel als Elton John: van “Piano Man” 
tot “My Life”, “Your Song” tot “Rocket 
Man” en daarnaast ook liedjes voor 
de echte liefhebbers. Zonder pruiken 
of glitterpakken, maar muzikaal het 
ultieme eerbetoon aan de twee zan-
gers/pianisten!

20 uur / GC De Groene Meersen  
€ 15 / www.zedelgem.be/tickets   
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be

zaterdag 23 april
Belpop Bonanza / City Special

Muziek / De Belpop Bonanza City Special van Torhout wordt een 
spannende, grappige en entertainende revue over wat zich de voorbije 
60 jaar op muzikaal vlak heeft afgespeeld in Torhout. Jan Delvaux en dj 
Bobby Ewing gaan op zoek naar sterke en merkwaardige verhalen die ze 
aankleden met muziek, foto’s en bewegend beeld. De saus is humor, veel 
humor. Met natuurlijk veel aandacht voor Rock Torhout, maar ook voor 
Brahim, Simon Casier (Balthazar), Charles Dumoulin, Earect, 
Herr Seele, House Torhout,  Masters@Rock en Hendrik Willemyns  
(Arsenal). 

20 uur / Cultuurcentrum de  Brouckere Torhout / € 18 basis tarief  
www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50 / ccdb@torhout.be
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zondag 24 april 
Aperitiefconcert
 
Muziekconserv atorium aan Zee 
afdeling Gistel & Oostende 
11 uur / Vrijetijdscentrum Zomer
loos / € 5

24 tot 29 april
Erfgoedweek 

“Erfgoeddag maakt school!” en wil 
het onderwijs belichten. 

Kerkfabriek Ettelgem en Kern Ettel-
gem vzw belichten de geschiedenis 
van het godsdienstonderricht in 
Ettelgem. Oude foto’s, schriftjes ver-
tellen een hoofdstuk uit een vergeten 
periode… catechese op school, wie 
kent nog die tijd van toen?  Maar ook 
in het dagelijks leven kreeg de jeugd 
te maken met religieus onderricht. 
Denken we maar aan de jeugdbe-
weging, processies en bedevaarten. 
Je ontdekt dit alles in een boeiende 
tentoonstelling. 

Speciaal voor gezinnen en kinderen is 
er een zoektocht ontwikkeld. Al eens 
een speurtocht gedaan in de kerk? 

De Kerkfabriek Ettelgem steekt de 
kerk in een hedendaags jasje met 
een virtueel kerkbezoek via film en 
website. Een film waar iedereen de 
kerk van binnen en van buiten leert 
kennen: ook zo maken we school!  
Zowel vergeten hoekjes als de kerk-
schatten worden één voor één ont-
sluierd.    

Kerkfabriek Ettelgem en Kern 
Ettelgem vzw / 24 april tem 1 mei 
2022 / 11.0017.00u /SintEligius
kerk Dorpsstraat 63 Ettelgem

Erfgoeddag  
in Zedelgem 

De gemeente Zedelgem grijpt deze editie van Erfgoeddag aan 
om het lokale erfgoed bekend te maken bij de Zedelgemse lage-
re scholen. Dit gebeurt via een proeftraject tijdens de Erfgoed-
week met de Sint-Maartensschool in Loppem en Bokrijk. Het 
vijfde leerjaar gaat hiervoor op ontdekking in het rijke verleden 
van hun gemeente. 

Ze vertrekken bij de geschiedenis van het ‘Postje van Loppem’ 
dat in 1964 werd geschonken aan Bokrijk en afgelopen jaar werd 
gerestaureerd. Hoe zag het dagelijkse leven er in Loppem uit in 
de 18e en 19e eeuw? Uit welke materialen werd zo’n boerderijtje 
gebouwd? En zijn er Loppemnaars die nu nog herinneringen 
hebben aan dat boerderijtje? Samen met het gemeentearchief, 
de Heemkring en Bokrijk gaan we alvast op zoek naar antwoor-
den op deze vragen. 

Als sluitstuk van het project, brengen de klassen een begeleid 
bezoek aan het Postje in Bokrijk, waar ze onder andere aan den 
lijve zullen kennismaken met oude bouwtechnieken. 

Voor de gemeente Zedelgem is deze Erfgoeddag hét moment 
bij uitstek om de eerste stappen te zetten naar een educatieve 
erfgoedwerking waarbij leerlingen met ondersteuning van het 
gemeentearchief op een hedendaagse manier kennismaken met 
erfgoed in hun buurt. Het traject en de resultaten zullen worden 
voorgesteld aan geïnteresseerde Zedelgemse scholen. 

Meer praktische informatie over dit project volgt op 
www.zedelgem.be/educatieveerfgoedw erking 

© BOKRIJK
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Vondsten  
            in de kijker 

Je kan er nauwelijks om heen kijken 
als je vandaag in Torhout komt. Er 
is heel wat archeologische activi-
teit in de stad. Op 20 september 
2021 begonnen de archeologen van 
RAAP België aan hun archeologisch 
onderzoek op de Markt. Er werd on-
derzoek gedaan bij de delen van het 
plein waar de stadskernvernieuwing 
zal plaatsvinden. Hierdoor werd tot 
nu toe nog geen eenduidig verhaal 
gevonden, maar gaat het vooral om 
losse stukjes informatie. De archeo-
logen hopen dat er na de verwerking 
een mooi verhaal kan geschreven 
worden over de geschiedenis van het 
centrum van Torhout. 

Toch werden er een aantal puzzel-
stukjes ontdekt in de Torhoutse bo-
dem. Elke week plaatsten de archeo-
logen i.s.m. Raakvlak (IOED Brugge & 
Ommeland) een ‘vondst van de week’ 
in de vitrine in het Vrijetijdshuis. We 
zetten ze graag even op een rijtje.

Kleine kan met loodglazuur
Dit kleine kannetje dateert uit de 
15de eeuw en is van lokale herkomst. 
Op de kan zijn nog sporen van 
verbranding zichtbaar. Archeologen 
vinden weinig (quasi) volledige potten 
terug, wat deze vondst erg bijzonder 
maakt. Bovendien komt ook de vorm 
van de kan niet veel voor.

Scheepjespenning
Een rekenpenning werd gebruikt om 
met behulp van een rekenbord of 
rekendoek te kunnen rekenen. Op 
de voorzijde zie je en ruit met daarin 
vier lelies en daarrond een fictieve 
randtekst. Op de achterzijde staat 
een kogge (schip) boven vier golven 
met errond een fictieve randtekst. De 
penning komt uit Neurenberg (Duits-
land) en dateert uit de 16de eeuw.

Metalen pootjes
Er werden twee metalen pootjes 
gevonden uit de 16de eeuw, afkom-
stig van twee grapes of kookpotten. 
Grapes in een koperlegering (brons) 
werden meestal gegoten door een 
potgieter of geelgieter. De naam 
“bronzen” pot is vaak onjuist omdat 
de meeste exemplaren eigenlijk 
uit messing bestaan, net als deze. 
Het pootje is behoorlijk hoog en fijn 
uitgewerkt.

Kelkglas
De archeologen ontdekten ook heel 
wat glasfragmenten, waaronder twee 
fragmenten van de stam en voet 
van een kelkglas, een soort wijnglas. 
Deze fragmenten dateren tussen ca. 
1300-1350. Het kelkglas moet erg 
mooi versierd zijn geweest.

Hoogversierd aardewerk
Scherven hoogversierd aardewerk 
zijn een erg dankbare vondst voor 
archeologen, omdat ze zo makkelijk 
herkenbaar zijn en goed te dateren 
zijn. Ook tijdens deze opgraving 
werden heel wat fragmenten terug-
gevonden. De scherven dateren uit 
de 13de eeuw. De scherven met de 
donkergroene glazuur zijn afkomstig 
uit Noord-Frankrijk, de andere zijn 
van lokale herkomst.

Karolingische versiering
Dit kleine metalen ornament kan 
waarschijnlijk gedateerd worden 
tussen 800-1100 (Karolingische 
periode). Zowel de datering van het 
voorwerp als welk figuur er op de 
versiering staat, spreken tot de ver-
beelding van de archeologen. Deze 
kleine versiering heeft vijf gaten, 
waarvan twee bevestigingsgaten, 
twee ogen en een mond. Mogelijks 
gaat het om een zoömorfologisch 
figuur (een leeuw? Een wolf? Een 
beer?).

De komende weken
Het onderzoek gaat nu verder langs 
de Zuidstraat. Wil je op de hoogte 
blijven van de ontdekkingen van de 
archeologen? Volg dan zeker RAAP 
België, Stad Torhout en Raakvlak op 
sociale media of hou de website van 
Stad Torhout in de gaten.
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zaterdag 30 april
Raymond van het 
 Groenewoud / Glorieuze 
bevrijding

Muziek / Van het Groenewoud heeft 
‘t oud zot en trekt op tournee. Zonder 
vaste setlist. Gewoon de songs waar-
mee hij die ochtend is opgestaan. 
De ene avond zullen het meisjes zijn, 
de andere twee meisjes. Van het 
Groenewoud soixante-dix. Hij neemt 
de stem van zijn dagen mee en vier 
muzikale vrienden. Zoals een oude 
jazzmuzikant die elke avond een 
nieuwe vrijheidsverklaring speelt. 
Glorieus en onnavolgbaar. 

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 24 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

vrijdag 29 april
Stefaan Van Brabandt, 
Frank Focketyn & Sien 
Eggers / SARTRE & DE 
BEAUVOIR

Theater / Na ‘SOCRATES’, ‘MARX’ 
en ‘SPINOZA’ komt theatermaker 
Stefaan van Brabandt met het vierde 
luik in zijn theaterreeks rond grote 
filosofen. Geen monoloog, maar een 
dialoog deze keer. En wel tussen het 
beroemdste koppel uit de geschiede-
nis van de filosofie. Frank Focketyn 
en Sien Eggers spelen Jean-Paul 
Sartre & Simone de Beauvoir. 
De voorstelling wordt ingeleid om 
19.15 uur.

20 uur / Cultuurcentrum de 
 Brouckere Torhout / € 18 basis
tarief / www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.bedinsdag 26 april

Bierbrouwen 
in kader van jaarthema 
Culinair Genieten

Lezing / Altijd al willen weten hoe 
bier gebrouwen wordt? Of wat het 
verschil is tussen een dubbel of een 
tripel? En wat is rood bier nu eigen-
lijk? Ben je benieuwd welk biertje bij 
welk gerecht smaakt? 
Dan ben je bij Wouter van Bar Belge 
aan het juiste adres. Op 26 april 
maakt hij je speciaal voor onze biblio-
theek wegwijs in de wondere wereld 
van het bierbrouwen. Voor wie wil, is 
er ook een kleine degustatie voor-
zien. Het aantal plaatsen is beperkt 
(max. 30 deelnemers).

19.30 uur / Bibliotheek Zedelgem 
5,00€ / inschrijven tot 19 april  
050 20 80 08  
bibliotheek@zedelgem.be

©JOHAN JACOBS
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zondag 15 mei
UNIEK KLASSIEK / 
Aperitiefconcert met het 
‘Cosy Brass Quartet’

Muziek / Wanneer deze 4 gelijkge-
stemde zielen samen musiceren, ont-
staat een bijzonder hecht en uniek 
ensemble. Virtuoos en fluwelig verba-
zen deze koperblazers steeds weer 
elke luisteraar. Het Cosy Brass Quar-
tet vertaalt z’n originele bezetting in 
een al even origineel repertoire: het 
serveert je een variatie van authen-
tieke werken en bewerkingen uit het 
klassieke en filmmuziekrepertoire.

11 uur / De Brouw erij (bij mooi 
w eer) / Huis Proot Koekelare / € 12  
www.ticketwinkel.be/balluchon  
051 61 04 94  
cultuurentoerisme@koekelare.be

donderdag 19 mei
Steven De Bruyn / 
The Eternal Perhaps

En Route | Huiskamerconcert / 
Wanneer Steven aan het eind van 
de eighties mondharmonica begon 
te spelen, droomde hij dat dit kleine 
tuig zijn paspoort tot de wereld zou 
worden. Sinds dat moment leeft hij 
voor die droom en maakte hij van het 
“noeneke” zowaar een sexy instru-
ment.
 
20 uur / Stationshub Kortemark 
€ 5 / https://kortemark.recreatex.be 
051 56 61 08

woensdag 11 mei
‘ WijZijnJoris’

Lezing / Tijdens de woord- en 
muziekvoorstelling ‘WijZijnJoris’ 
brengt auteur-muzikant Joris Peeters 
persoonlijke kortverhalen en livemu-
ziek op gitaar. De verhalen en muziek 
gaan over liefde, geestelijke gezond-
heid, 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  
3,00€ / inschrijven tot 4 mei  
050 20 80 08  
bibliotheek@zedelgem.be

mei
zondag 1 mei
Putten vol Pit
 
Varia / Jaarlijks zet het gemeente-
bestuur 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 4de editie betekenen!

11 tot 17 uur / Krekemeersen 
 Kortemark / gratis  
vrijetijdsloket@kortemark.be 
 051 56 61 08

woensdag 4 mei 
Avansa / Opfriscursus 
computer

Vorming / Wat je allemaal kan doen 
met de computer? De vernieuwingen 
alleen al zijn ontelbaar. Je internet-
verbinding controleren en je toestel 
vlot verbinden met internet gelijk 
waar; efficiënt zoeken met de brow-
ser; kopiëren en plakken; het kaf van 
het koren scheiden; videobellen.

Tot en met w oensdag 18 mei  
9 tot 11.30 uur / LDC Wimperlinde 
Kortemark / € 30  
www.av ansaow.be / 059 50 39 52
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Nog meer boekstartdag 
plezier

In Gistel kunnen ouders met heel 
jonge kinderen (12-30 maanden)  
kennismaken met de bib: voor-
leesmomenten met peuteranimatie.
 
1011.30 uur •  Bibliotheek Ter Elst  
gratis / http://gistel.bibliotheek.be 
059 274041 / bibliotheek@gistel.be

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 / 050 20 80 08  
bibliotheek@zedelgem.be

vrijdag 20 mei
Walter Baele - Best of Baele

Humor / Na 15 soloshows en duizen-
den optredens voert Walter Baele nog 
één keer zijn bekende typetjes op. We 
verwachten Martin Rigolle uit Zwijn-
aarde, de Backeljau-buurman Marcel 
De Neudt, het kranige oude dametje 
Rosa, ex-premier Elio Di Rupo en mis-
schien zelfs de actieve spring-in- 
’t veld Van Leemhuyzen. Neem plaats 
in de tribune en breng nog één keer 
een eresaluut aan deze bonte vogels. 

20 uur / GC De Groene Meersen  
€ 13 / www.zedelgem.be/tickets  
050 288330 / tickets@zedelgem.be

zaterdag 21 mei
Boekstartdag 
 
Bibliotheek / Op zaterdag 21 
mei zijn de kleinste lezertjes extra 
welkom in de bibliotheek! Kom gerust 
met jouw kleine spruit eens langs tij-
dens de openingsuren en laat hen de 
bib ontdekken… 
We nemen je graag mee doorheen 
onze collectie speciaal voor baby’s, 
peuters en kleuters. Stel dus naar 
hartelust vragen, wij helpen je graag 
verder!

Verder voorzien we een leuke ver-
rassing voor alle kleintjes die langs 
komen.
Benieuwd? Wij ook! We zien je graag 
op Boekstartdag 2022 in onze bib!

Doorlopend tijdens de openings
uren / Bibliotheek Kortemark 
(Torhoutstraat 7, Kortemark)  
Gratis / 051 56 88 27 
https://kortemark.bibliotheek.be

Archeologiedagen

Varia / Kom je inleven in de wereld 
van de gladiatoren. Bezoek de  
tentoonstelling en word een echte 
gladiator in een nagebouwde oefen-
school. Echte gladiatoren leren je de 
knepen van het vak. Voor jong  
en oud!

Meer info v olgt.
RAMAbtspark, Marktstraat 25, 
8460 Oudenburg
reserveren via 
ram@oudenburg.be
059 56 84 01
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3 t.e.m 6 juni
Romeins Weekend

Beleving / Oudenburg, het jaar 180. 
De inwoners van de nederzetting zijn 
enthousiast, op het marktplein praat 
iedereen over gladiatoren. Op posters 
met beeltenissen van deze krijgers 
staan aankondigingen van het duel. 
Straks is het eindelijk zover en gaan 
ze allemaal kijken naar de grote gladi-
atorengevechten. Ook rond de arena 
hangt er spanning. De smid repareert 
de uitrusting, de medicus verzorgt 
een gewonde strijder, in de dames-
boetiek worden liefdesdrankjes op 
basis van gladiatorenzweet verkocht, 
… .

Het Romeins Weekend laat je proe-
ven van alle facetten van het leven 
van de helden en heldinnen van de 
arena! Aan de hand van re-enactment, 
theater, workshops en een ambach-
tenstraat krijgen de bezoekers een 
waarheidsgetrouw scenario van zo’n 
1800 jaar geleden voorgeschoteld, 
met als apotheose echte gladiatoren-
gevechten in een arena. Romeinse 
lekkernijen en snuisterijen zijn te koop 
op de markt of bij de arena. Drank- en 
eetstandjes zorgen voor het op peil 
houden van de broodnodige energie. 
De allerjongsten kunnen terecht in 
thematische kidscorners. Vergeet 
ook de tentoonstelling ‘Het houten 
zwaard’ niet te bezoeken.

zondag 29 mei
‘aut liberi aut servi’  
(‘ofwel vrij ofwel slaaf’) 
(Jean Erven)

Lezing / De voordracht gaat dieper 
in op de moderne misvattingen over 
Romeinse slavernij en gladiatuur. 
Wat zegt de Romeinse wetgeving? 
De meeste gladiatoren waren 
krijgsgevangenen of slaven, maar 
soms tekende iemand ook vrijwillig 
een contract. Volgens historici was 
ongeveer de helft van het aantal 
gladiatoren vrijwilliger. Zo vreemd 
was dit niet, want het leven van gla-
diator bood heel wat voordelen voor 
bepaalde groepen van vrijen. Een 
leven als gladiator, met gratis kost en 
woonst, een salaris en geschenken 
van fans, was aantrekkelijk voor bij-
voorbeeld soldaten met schulden.

10.30 uur tot 12 uur / ipso facto 
Oudenburg / € 5 (drankje incl.)  
reserveren via ram@oudenburg.be 
059 56 84 01

vrijdag 3 juni
Bekegem Intiem – 
Lisa del Bo

Muziek / Lisa del Bo, onder meer 
gekend voor haar deelname aan 
het Eurosongfestival in Oslo met 
‘Liefde is een kaartspel’ en de Will 
Tura-klassieker ‘Eenzaam zonder 
jou’ die ze in duet met Bart Kaell 
naar de eerste plaats van de 
Vlaamse Top Tien zingt, brengt een 
sfeervol ‘Gouden Klassiekers’ con-
cert naar Bekegem Intiem. Lisa, die 
enorm houdt van de liedjes uit de 
jaren 40, 50 en 60, brengt de mooi-
ste golden oldies uit die periode.

Ze neemt haar publiek mee op 
een heerlijke reis terug in de tijd 
en laat hen genieten van onverge-
telijke klassiekers als ‘Mona Lisa’, 
‘Never on Sunday’ en ‘Que sera 
sera’. Tussen deze meezingers 
door vertelt Lisa hartverwarmende 
en herkenbare verhalen over haar 
leven als echtgenote, moeder en 
oma. Verder haalt ze ook herinne-
ringen op aan filmsterren, vedetten 
en gebeurtenissen uit de wereld-
geschiedenis vanaf het midden van 
vorige eeuw.

Allen welkom voor een avond vol 
muziek en nostalgie!

start 20u (deuren 19u)  
SintAmanduskerk Bekegem  
tickets: €10 in VVK, €12 ADD  
reserveren: onthaal AC Eerne
gem, Dienst Cultuur, bestuur 
Samana Bekegem en Gezins
bond Bekegem
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Heel veel gemeenten deden een 
oproep naar de kunstenaars, om hun 
artistieke bewoners de gelegenheid 
te geven met hun werk naar buiten 
te komen. Zo ook Kortemark. Een 
veertiental Kortemarknaren stapten 
wat argwanend mee in dit nieuwe 
initiatief. OC Handzam werd de 
locatie… en voor velen werd het hun 
eerste tentoonstelling. 

Het werd een reuze-succes. Iedereen 
had z’n collega’s, familie, vrienden 
uitgenodigd en iedereen werd over-
moedig door de vele appreciaties en 
schouderklopjes en voorzichtige ver-
kopen. Verbonden door dit succesrijk 
evenement werden plannen gesmeed 
om hieraan een vervolg te breien. 
OOkunst was geboren … 

Om onze volgende tentoonstellingen 
te financieren werd in het tweede 
jaar al een bescheiden optreden 
georganiseerd met cabaretier Karel 
De Clerck… wat ons een al even 
bescheiden winst opleverde van 
4000 frank, zeg maar 100€. Maar 
daar konden we wel mee voort ! Het 
jaar erop zorgde Willem Vermandere 
en nog wat later Will Tura voor een 
serieuze spaarpot. 

De week van de amateurkunsten was 
over heel Vlaanderen een succes 
en werd de volgende jaren dan ook 
opnieuw georganiseerd. Tentoon-
stellingen volgden in deelgemeenten 
Kortemark, Zarren, Edewalle en Wer-
ken. Maar jaar na jaar verminderden 
de collega’s, de vrienden, de familie 
die er het eerste jaar zo enthousiast 
en nieuwsgierig bij waren. Logisch 
vonden we dat wel, leuk niet. 

In 1996, kreeg de Vlaamse 
Gemeenschap het 
lumineuze idee “de week 
v an de amateurkunsten” 
te organiseren ……. Het 
concept had een oubollige 
naam, maar w as wel een 
duw tje in de rug voor alle 
kunstenaars die nu wel niet 
beroepsmatig, maar wel met 
zoveel passie bezig w aren 
met kunst. 

Een van onze daguitstappen in die 
tijd was de kunstroute op het Neder-
landse eiland “Schouwen-Duiveland”. 
Daar waren ze allang niet meer aan 
hun proefstuk toe en met grote ogen 
keken we naar hun organisatie. Zeker 
200 kunstenaars op wel 50 locaties. 
Zo kwamen ook wij op het idee om 
een gelijkaardig initiatief in Kortemark 
op pootjes te zetten. In het jaar 2000 
werd het een bescheiden start met 
een 50-tal kunstenaars…. Een twin-
tigtal uit eigen stal, de andere dertig, 
met oog voor kwaliteit geselecteerd 
uit de wijde omgeving. Figuurlijk had-
den we dus een mooie affiche, maar 
letterlijk ook… Alles werd aan de man 
of vrouw bekend gemaakt op een 
mooie vierkleurendruk wat in 2000 
niet zo vanzelfsprekend was. Het 
werd meteen een schot in de roos. 

Met z’n allen hadden we nog een job 
en daarom beslisten we dit evene-
ment slechts om de twee jaar te laten 
plaatsvinden. Maar in 2001 misten 
we onze succesvolle kunstroute en 
vanaf 2002 werd het een jaarlijks 
gebeuren. De jaren erop groeiden 
de deelnemende wisselende kun-
stenaars en evenredig hiermee ook 
het bezoekersaantal. Ook wilden we 
ieder jaar andere namen en meer en 
meer visten we ook in de vijvers van 
de omliggende landen om aan kwali-
teit en originaliteit te kunnen voldoen. 
Kenmerken waarvoor onze kunstrou-
te in Kortemark, in alle bescheiden-
heid, tot op vandaag wordt geroemd. 

In 2004 maakten we kennis met een 
paar weeshuisprojecten in Mozambi-
que. Er werd besloten daar ieder jaar 
een deel van onze winsten te done-
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ren voortvloeiend uit de kunstroute 
en de jaarlijkse optredens. Ondertus-
sen staat onze teller op 102.000 €. 

2020 zou een jubileumjaar worden 
….. 25 jaar Ookunst, 20 jaar kunstrou-
te. Corona besliste er anders over 
….. maar alles komt altijd goed! Onze 
uitgestelde kunstroute ging door in 
augustus. Ondanks de verlofperiode 
vonden terug heel wat kunstminnen-
den de weg terug naar Kortemark.

Corona blijft ons echter niet goedge-
zind en ook het geplande jubileum-
optreden van Scala op 17 december 
werd voor de 2de maal uitgesteld en 
verschoven naar 1 april 2022. En ja 
hoor met het programma “25 jaar 
SCALA”. En er zijn nog kaarten …. Elk 
zegge het voort ! 

21ste Kunstroute OOkunst

Ondertussen wordt terug volop ge-
werkt aan de kunstroute 2022 onder 
de werktitel “OOg voor KUNST in 
Kortemark”

Een 15-tal niet alledaagse locaties 
verspreid over Kortemark, Handzame 
en Werken vormen terug het decor 
voor schilderijen, keramiek, metaal-
sculpturen, sculpturen in brons en 
steen, glassculpturen en nog diverse 
andere kunstdisciplines. 

Reeds heel wat gastkunstenaars uit 
Vlaanderen, Nederland en Frankrijk 
hebben toegezegd. Via een samen-
werkingsakkoord met een galerij zijn 
we er in geslaagd om niet alledaagse 
moderne hoogstaande keramiek van 
buitenlands kunstenaars in onze kun-
stroute op te nemen. Ook OOkun-
stenaar Alain Cool uit Ruddervoorde 
heeft ons een buitengewoon project 
“ARTSANCTUARY” (het heilogdom 
van de kunst) voorgesteld.
 

Hierbij ook enkele namen van streek-
genoten die de kunstroute alle eer 
zullen aandoen.

• Dirk Focke met keramiek uit  
Oostende

• Dirk Santens met brons sculpturen 
uit Ichtegem

• Annie Vanlerberghe met schilderij-
en en brons uit Dudzele

• Geraldine Requier met brons 
sculpturen uit Brugge

• Sabin met bewerkte schilderijen op 
dibond uit Brugge

• Lydwine Cosaert met schilderijen 
uit Oostkamp

• Willy Coopman met recupart uit 
Oostende

• Luc Bacqué met schilderijen uit 
Brugge

• ….

Noteer alv ast 2629 mei en 46 juni 
in jullie agenda !!!
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zaterdag 11 juni
Nicholas / in alle eerlijk-
heid

Humor / Een voorstelling waarin 
Nicholas 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. Verba-
zingwekkende acts waarvoor u niet 
alleen geen verklaring heeft, maar 
waarvan u rots van overtuigd bent 
dat er helemaal geen verklaring voor 
kàn bestaan.

20 uur / De Beuk Kortemark 
v anaf €20 / www.nicholasarnst.be 

10 t.e.m 12 juni
Dolle Dagen 

Animatie & optredens / Kleurrijke 
jaarmarkt in verkeersvrij stadscen-
trum met gratis animatie, concerten 
en rommelmarkt. De gratis optredens 
zijn grote namen in het populaire 
genre.

20.30 en 16 uur 
Markt Gistel / gratis 
cultuur@gistel.be
 

zaterdag 4 juni 
Theater Malpertuis / T.A.N.I.A.!

Theater-humor / Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder openhar-
tig en genereus in haar eerste onewomanshow. Met het grootste gemak 
en de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een waaier van persona-
ges op het publiek los: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane 
van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde van het 
Sint-Servaescollege van Schoten en last but not least: Tania zelf. Maar 
jezelf … ben je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen? Naarmate 
Tania Van der Sanden in de voorstelling dichter bij zichzelf komt, wordt 
ook de traan onder de lach voelbaar.

20 uur / De Balluchon Koekelare 
€ 13 / www.ticketwinkel.be/ balluchon / 051 61 04 94  
 cultuurentoerisme@koekelare.be



35

Ginter lanceert 
subsidies voor 
‘ jonge makers’ 
uit de regio

Niet één maar twee subsidies 
lanceert Ginter, om zoveel mogelijk 
jonge makers te ondersteunen. Het 
gaat om een subsidie voor “OAZE 
Sessies”. Organisatoren die onze 
jonge makers een podium willen 
geven, kunnen een aanvraag indienen 
voor een financiële tegemoetkoming 
van € 300. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een boekvoorstelling, optreden of 
expositie.

Daarnaast kan er beroep worden 
gedaan op het “OAZE Creatiebud-
get”. Jonge makers die een eigen 
project willen uitwerken (bijvoorbeeld 
productie of voorstelling cd, maken 
van een film of documentaire, uitge-
ven van een boek, première van een 
nieuw theaterstuk ondersteunen, …) 
kunnen terecht bij Ginter voor een 
financiële ondersteuning van max.  
€ 500.

Ginter lanceert, binnen 
het OAZE-project, 
twee subsidies voor 
de jonge makers uit de 
Gintergemeenten; Gistel, 
Ichtegem, Jabbeke, 
Koekelare, Kortemark, 
Oudenburg, Torhout en 
Zedelgem. Startende 
jonge makers kunnen 
financiële ondersteuning 
aanvragen voor een 
optreden of voorstelling 
of de uitwerking v an hun 
project. Zo wil Ginter jonge 
creatievelingen en hun 
projecten een extra duw tje 
in de rug geven. 

“We wilden zeker zijn dat we niet 
enkel het muzikaal talent een extra 
duwtje gaven maar ook de vele 
andere creatieve talenten die onze 
regio rijk is! Daarom kozen we voor 
twee subsidies. Een eerste voor 
voorstellingen en een tweede als 
creatie budget,” aldus voorzitter 
van Ginter en schepen in Torhout 
Lieselotte Denolf.

Ginter blijft steeds manieren zoeken 
om het jonge creatieve talent uit de 
acht partnergemeenten te onder-
steunen. Naast het ter beschikking 
stellen van atelierruimten en deze 
subsidies, wordt er in 2022 ook vor-
ming voorzien. Op de hoogte blijven 
kan door een profiel aan te maken op 
oaze.be of door OAZE te volgen op 
sociale media.

Wil je een subsidie aanvragen?

Registreer je gratis op het  
OAZE-platform en ontdek alle  
voordelen: www.oaze.be
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7 januari  
t/m 29 januari
 
Bart Deglin 

Tentoonstelling / Bart Deglin 
(°1973) werkt op papier, papiercol-
lages en boekomslagen, in acryl, 
aquarel, bic, mixed media. Zijn werk 
roept een verstilde wereld op waarin 
melancholie, verstarring, onvermo-
gen, vervreemding…, gecombineerd 
met een dosis humor en/of sar-
casme, 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

1 maart tot 30 maart
 
Marjolein Pottie n.a.v. 
Jeugdboekenmaand
 
Bibliotheek / Tijdens de Jeugd-
boekenmaand ‘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 ope-
ningsuren van de bib en ga op avon-
tuur doorheen onze tentoonstelling.

Bibliotheek Zedelgem / gratis 
 050 20 80 08   
bibliotheek@zedelgem.be

4 februari  
t/m 5 maart
 
Simon Bruneel 
 
Tentoonstelling / Tekeningen, 
illustratie en grafiek / Simon Bruneel 
(°1991) is een Lichterveldse Gente-
naar. Zijn werk is gekenmerkt door 
enerzijds een losse, cartooneske 
en zwierige stripstijl die geregeld 
z’n weg vindt in affiches, posters en 
losse stripverhaaltjes. Anderzijds 
grote, mensloze fantasiesteden, op 
groot formaat, als ets of houtsnede, 
ruw met potlood of strak met lat. 
Twee erg verschillende manieren van 
werken, maar met één groot raak-
punt: het plezier van het tekenen. 

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis   
www.ccdebrouckere.be   
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

Tentoonstellingen
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Tentoonstellingen

5 april t/m 23 oktober 
 
Romeins Archeologisch 
Museum /Gladiatoren 
‘mensen zoals jij en ik’
 
Tentoonstelling / Een collectie 
unieke stukken, maar ook gladiatorfi-
guren, replica’s en 3D-beelden bren-
gen de helden en heldinnen van de 
arena weer tot leven. Het orgelpunt 
van de tentoonstelling is de film ‘Het 
houten zwaard’ (Phalera Filmworks) 
over een Germaanse jongen die 
door de Romeinen als slaaf wordt 
verkocht aan een gladiatorenschool. 
Voor scholen zijn er educatieve pak-
ketten. Ook kan de jeugd kan zich 
oefenen in de gladiatuur. 

Romeins Archologisch Museum 
Oudenburg / € 4   
ram.oudenburg.be   
059 56 84 01 / ram@oudenburg.be 

8 april t/m 7 mei
 
Lucas Cann - Traces of 
Color Series 2020/21
 
Schilderkunst / Lucas Cann 
(°1959) woont en werkt in Destel-
bergen. Zijn werk, acryl op doek op 
paneel, is de spiegel van zijn herin-
neringen en de dingen die hij belang-
rijk vindt en niet vergeten kunnen 
worden. De actualiteit, het leven, de 
vergankelijkheid probeert hij aan de 
toeschouwer voor te stellen in een 
bepaalde gelaagdheid en gegeselde 
doeken/panelen. 

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis   
www.ccdebrouckere.be   
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

13 mei t/m 4 juni
 
Vorming TIC Rembert - 
WIT
 
Keramiek / De tentoonstelling WIT 
stelt het werk van de cursisten vrije 
en functionele keramiek voor. 
De beste vorm is de vorm in louter 
wit. Door de puurheid van soorten 
wit en de soberheid van de vormen 
krijgen de creaties een eenvoudige 
schoonheid. 

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis   
www.ccdebrouckere.be   
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

11 maart t/m 2 april
 
Saara Menll 
 
Mixed media / Saara verdiept 
zich met haar kunst in structuur, 
detail, globaal evenwicht en lijnen. 
De werken zijn gekenmerkt door 
hun details. Soms herkenbaar, maar 
veelal onherkenbaar. Ze omschrijft 
haar eigen werk als fijne-lijn-kunst. 
Haar werk is heel divers: met pen, 
ingekleurd met aquarelverf en goua-
che, figuratief, collages, verschillende 
materialen.

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis   
www.ccdebrouckere.be   
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be
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Een schot in de roos

Via initiaties boogschieten ervaar 
je hoe kracht en een vaste hand 
cruciaal zijn om doel te treffen. Een 
interactieve tentoonstelling in het 
Ravenhof geeft bezoekers een inkijk 
in de techniek van het boogschieten 
en de roemrijke geschiedenis van de 
schuttersgilde. De oudste Torhoutse 
vereniging bestaat al sinds… jawel… 
1384 en heeft heel wat te vertellen 
over het beschermen van steden, 
over traditie en eeuwenlang kame-
raadschap. 

Een tijdslijn met heel wat interessant 
foto- en filmmateriaal wordt het 
centrale gegeven van de tentoon-
stelling. Schuttersgedichten van 
stadsdichter Joris Denoo sieren de 
wanden. Via installaties over boog-
spanning en doelgerichtheid ervaar 
je zelf wat kracht en precisie voor 
het boogschieten betekenen. En met 
een Virtual Reality-bril op je hoofd ga 
je terug in de tijd en neem je in een 
historisch kader zelf pijl en boog ter 
hand. 
  
Schuttershumor
Dat schutters zichzelf relativeren, 
bewijst de internationale cartoon-
wedstrijd die het thema ‘eigentijdse 
schutters’ door de mangel haalt. De 
gerenommeerde cartoonist O’Sekoer 
tovert het park Ravenhof om tot een 
openlucht tentoonstellingshal voor 
de ingezonden cartoons. Die zijn me-
teen ook een uitnodiging om binnen 
een kijkje te nemen. 
  

Hedendaagse ridders, 
schutters die doeltreffend 
schieten met pijl en boog?  
Ze bestaan! Dat bewijzen 
de vele schuttersgilden 
die onze provincie rijk is. 
In Torhout nodigt de Sint-
Sebastiaansgilde kinderen 
en volw assenen uit om 
kennis te maken met de 
sport v an het boogschieten 
en zijn rijke geschiedenis. 

Startschot op Erfgoeddag
Op zaterdag 23 april 2022 gaat de 
tentoonstelling met de ‘Gaeyfeesten’ 
van start. Naast een samenkomst van 
verschillende schuttersgilden kunnen 
volwassenen hun schutterskunsten 
oefenen bij een staande wip. Een 
kleinere festivalwip staat paraat voor 
de jongere boogschutters. 
Geen Gaeyfeesten zonder een 
gezellige bar! Speciaal voor de 
gelegenheid brouwen de Houtlandse 
Brouwers het bier ‘Panache’. Een 
authentiek streekproduct, want de 
brouwerij ligt op een boogscheut van 
park Ravenhof.   

Praktisch
De tentoonstelling is geopend van 
Erfgoeddag (zaterdag 23 april) tot 
Open Monumentendag, (zondag 11 
september 2022) waar het slotfeest 
zal doorgaan.

We bieden rondleidingen aan voor 
lagere scholen, initiaties voor vereni-
gingen en individuele bezoekers zijn 
meer dan welkom! 

Openingsuren: 
woensdag, zaterdag en zondag van 
13.30 - 17.30 uur
juli en augustus: woensdag tot en 
met zondag van 13.30 - 17.30 uur. 
Groepen zijn op andere momenten 
zeker welkom. 

Nieuwsgierig? Neem als de blik-
sem je stalen ros en begeef je naar 
kasteel en park Ravenhof voor een 
namiddagje cultuur, geschiedenis, 
sport en ontspanning!

michiel.mestdagh@torhout.be  
050 22 31 66

Interactieve schutterstentoonstelling 
in Kasteel Ravenhof Torhout
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Winnaars van de Ginter      
 Gedichtenwedstrijd

Gewelven

gewelven van mijn wereld
als gegoten mos op mijn bast
takken spreken taal kaal en bloot
ze vormen mijn striemen in de nacht
blader mee in bont zijn van mijn kleuren
fijnrag gegaarde mist over schoonste velden
druppel zoet de ontsterfelijkheid
aardkorst der moeder natuur
baarmoeder de zucht
van vier seizoenen

Martine Sinnesael / Zedelgem
 

  
Perzikrood

Terwijl het koude ochtendgloren de dauw
betovert tot witkristallen schemergroene velden
en de perzikrode zonnestralen dartelend breken
in de doorzichtige parels tot regenboogkleuren
voel ik langzaam hoe mijn lijf bruisend ontwaakt.
De eerste ijsbloemen op het raam verraden kou, maar
warmte overspoelt mij na deze wonderlijke pracht
want hoe buiten alle leven zuchtend smacht
naar rust - en misschien stilvallen voor altijd,
verhult de ruige rijp dat de natuur eeuwig blijft geven.

Eline Pollet / Ichtegem
 

  
Ginder

De ene horizon reikt naar de andere,
een hond blaft verte uit elkaar.
Stalen werfkraan tilt de wolken hoger, tot
helemaal tegen het blauw aan.
Een sperwer spert de vleugels wijd
als een rockster na een wervelend optreden.
Gras van gracht tot gracht, populierenrij
staat pal, luierende koeien op gewijde grond.
Het gelijnde water dat geduldig wacht,
de rustgevende polsslag van de polders.

Dirk De Bosschere / Ichtegem

“Heerlijk zo even op adem 
komen in de natuur.” Dat moe-
ten de organisatoren van de 
jaarlijkse poëzieweek hebben 
gedacht. Misschien waren ze 
geïnspireerd door het ferm toe-
genomen aantal wandelingetjes 
tijdens de voorbije corona-jaren 
toen ze “Natuur” als thema voor 
de editie van 2022 kozen.

Bij Ginter wilden we, samen met 
de acht partnerbibliotheken, ook 
graag iets extra organiseren. 
Dus kwam er in het najaar van 
2021 een gedichtenwedstrijd. 
Uit de vele inzendingen koos 
een driekoppige jury unaniem 
drie winnende gedichten. Van-
daag delen we ze graag met jou. 

Onze drie winnaars (geen 1, 2, 
3 maar alle drie evenwaardig) 
krijgen de kans om hun gedicht 
te brengen als voorprogramma 
van de lezing door Siel Verhan-
neman in de bibliotheek van 
Zedelgem. Deze staat momen-
teel gepland op 2 februari maar 
het valt nog even af te wachten 
of deze dan kan doorgaan. Als 
we positief advies krijgen, en 
binnenactiviteiten weer mogen 
plaatsvinden, nodigen we jullie 
graag uit. Anders communiceren 
we nog een nieuwe datum later 
in het voorjaar. Alle informatie 
over deze lezing en hoe in te 
schrijven vind je op pag. 6

De poëzieweek vindt plaats van 
27 januari tot en met 2 februari. 
Alle deelnemende gedichten 
kun je nalezen op ginter.be.



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

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

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 (Vrijetijds-
centrum)
050 81 01 60
bibliotheek@jabbeke.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
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Kortemark
De Beuk & cultuurdienst
Torhoutstraat 9 / 8610 Kortemark
051 56 61 08
cultuur@kortemark.be
www.kortemark.be

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


