CULTUREEL SEIZOEN 2018-2019

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN
KAMERCONCERTEN
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THEATER

Zondag 30 september 2018 I 15u

Donderdag 4 oktober 2018 I 20.30u

DEX TOT DE TWEEDE MACHT

WIJ, VARKENLAND

BARBARA DEX

LUCAS DE MAN

In samenwerking met de Landelijke Gilde en
de gemeentelijke Landbouwraad.

In deze productie bezingt Barbara de liefde
voor haar vader. Dat Marc haar grote held
en voorbeeld is mag iedereen weten.
Van hem heeft ze zoveel geleerd. Met hem
heeft ze zoveel gedeeld, gelachen, gehuild,
gediscussieerd en gemusiceerd.
Zijn eerlijkheid en heerlijkheid hebben haar
als mens gevormd. Het muzikale heeft ze
van hem geërfd.
Met deze voorstelling wil ze Marc Dex NU,
en niet later, in de bloemetjes zetten.
Op persoonlijke wijze blaast ze nieuw leven
in de liedjes van haar vader.
Dat het een intimistische muziekvoorstelling
wordt die naar de keel grijpt, staat vast.
Een muzikaal cadeau voor Marc, Haar held,
haar vader, haar clown.
Barbara Dex – zang
4 muzikanten o.l.v. Jo Mahieu
Kaarten: VVK: € 14 I Reductie: € 13
Kassa: € 15

Voorstelling over verlangen, roots, terugkeren, heimwee, varkens en ‘wanderen’.
Lucas de Man ging voor de voorstelling ‘Wij
Varkenland’ een maand lang op stage bij
verschillende varkensboeren. Hij interviewde
graanhandelaars, bankiers, boerenbondleden, veeartsen en agrarische hulpverleners.
Met deze bagage schreef hij de actuele solo
‘Wij Varkenland’, die zowel bij (boeren)publiek
als pers hoge ogen gooide.
De solo, geschreven en gespeeld door Lucas
De Man in nauwe samenwerking met Johan
Dehollander gaat over Stijn, een jongen van
30 jaar die na 12 jaar rondtrekken in de wereld
terugkeert naar zijn geboortestreek. Zijn
ouders waren varkensboeren, zijn broer heeft
de boerderij overgenomen, hijzelf wilde ridder zijn. Lucas gebruikt het varken en de varkenswereld als metafoor voor onze huidige
veranderende wereld en de zoektocht naar
zijn rol daarin. Hij speelde de voorstelling in
theaters, maar ook al een paar keer met veel
succes exclusief voor boeren en mensen uit
de agrarische sector.
“De Man is een geboren verteller. Hij lardeert
luchtige grapjes met bittere ernst.”:
de Volkskrant.
Kaarten: VVK: € 9 I Reductie: € 8 I Kassa: € 10
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FAMILIETHEATER

Donderdag 25 oktober 2018 I 20.30u

Zaterdag 3 november 2018 I 17u

DANS EN DWAAL

DE SINT EN HET
SCHOORSTEENBEEST

BUURMAN

SINTVOORSTELLING

interklaas &
het

Schoorsteenbeest

Ook dit jaar wandelen Sint en Piet
weer over vele
daken om brieven
op te halen,
cadeautjes te leggen of snoepgoed
te strooien.

Op één van hun
vele tochten
ontmoeten ze
Sinterklaastheater
een bizar beest
dat zich in een schoorsteen schuilhoudt en
van geen wijken wil weten.

Films die je ziet met je ogen dicht. Dat is al tien
jaar lang het recept van BUURMAN.
Tien jaar: de tijd vliegt. Het begon met God, ik
en Marjon en Rocky. London Stansted kwam,
Mooi weer en fruitsla, Soms ben jij de zon en
ik de maan. En zo ging het verder naar Zoals
koffie hoort bij opstaan, Zo voorbij, Dans en
dwaal en Bladeren van goud...
In totaal zijn ze nu 4 albums, 16 radiosingles, 5
tournees, een gastheerschap op Nekka-Nacht,
en honderden succesvolle concerten verder.
Ode aan de verbeelding. Dansen en dwalen.
Nee, Buurman is niet meer weg te denken uit
de Vlaamse muziekgeschiedenis.
Kom en vier mee. Tien jaar Buurman.
Gekaderd in een voorstelling rond hun nieuwe plaat ‘Dans en Dwaal’.
Kaarten: VVK: € 15 I Reductie: € 14 I Kassa: € 16

Maar hoe geraakt Piet nu binnen om de
tekeningen en verlanglijstjes te verzamelen…?
Gelukkig vindt de Sint, zoals steeds,
wel een oplossing!
Vanaf 2,5 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 I volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 I volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie

THEATERLEZING
Donderdag 31 januari 2019 I 20.30u

LIEVEN SCHEIRE

LIVE IN NERDLAND: DNA
Het gaat snel tegenwoordig in de wetenschap en de technologie, dat weet u ook.
Ruimtevaart, robotica en menselijke genetica
zijn maar enkele van de gebieden die met
grote stappen vooruit gaan. Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan de uitgang
van het lab om binnenkort ons dagelijkse
leven zullen binnentreden?
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Lieven Scheire zoekt het voor u uit, en brengt
daarover verslag uit. In deze lezing heeft hij
het over ons DNA, en hoe de genetica zowel
ons zelfbeeld als onze medische toekomst
ingrijpend aan het veranderen is.
Een theaterlezing van Lieven Scheire –half
wetenschapper, half mens- is altijd een hele
belevenis: met zijn enthousiasme voert hij u
door de wonderlijke wereld van de fysica en
natuurkunde, en verbaast hij u met waanzinnige weetjes en onthutsende theorieën.
U hoeft geen zes diploma’s te hebben om
Lievens wonderlijke verhalen te kunnen
volgen (hij heeft die trouwens zelf ook niet)
Hij weet als geen ander hoe hij een publiek
moet boeien. Dankzij zijn ervaring als standup comedian zal u zelfs als leek natuurkunde
zonder meer interessant gaan vinden. Niet
zonder gevaar overigens, de kans bestaat immers dat u na een lezing van Vampier Scheire
helemaal door fysica bent gebeten.
U bent gewaarschuwd.
Kaarten: VVK: € 12 I Reductie: € 11 I Kassa: € 13

VOORDRACHT
Donderdag 7 februari 2019 I 20.30u

LIEVE BLANCQUAERT
LAST DAYS – EEN ODE
AAN HET LEVEN

Lieve Blancquaert: “Mijn werk de voorbije jaren
was voor mij altijd een drieluik. Eén verhaal
over de drie grote momenten uit een mensenleven: de geboorte, de liefde en de dood. Het
begin, het midden en het einde van het leven.
De eerste twee zijn al verteld, maar de cirkel is
pas rond wanneer ook het laatste deel van de
trilogie aan bod kan komen.”
“Elke seconde sterven er twee mensen en voor
ieder mens heeft dit een andere betekenis en

een ander verhaal. Ik neem jullie met mijn beelden en verhalen mee doorheen verschillende
culturen, godsdiensten en rituelen. Last Days
maken was voor mezelf een troost. Ik hoop dit
te kunnen doorgeven.”
“Oud worden en sterven is vandaag een brandend actueel thema en op veel manieren ook
een taboe. Ik wil heel graag heel oud worden
en zonder angst kunnen sterven. Hoe doet de
wereld dat? Op die vraag probeer ik antwoorden
te vinden.”
Kaarten: VVK: € 12 I Reductie: € 11 I Kassa: € 13

MUZIEK
Vrijdag 22 februari 2019 I 20.30u

SOLIDARITEITSKOOR
EN ELÉONOR

IN SAMENWERKING
MET DE WERELDWINKEL
Elly Aerden heeft de looks en de stem van
een mediteraanse zangeres. Haar liefde gaat
ook uit naar het latijn en naar melodieën
gedrenkt in saudade en zuiderse ritmes.
Wie Eléonor hoort, denkt even aan
Madredeus. Het klinkt onmiskenbaar ZuidEuropees, maar je wordt hier vanuit een andere traditie benaderd. De Belgische Eléonor
mixt folk, roots, jazz, neo-klassiek en fado.
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Solidariteitskoor Quetzales werkt opgericht
in 2010 en heeft leden van alle leeftijden uit
Lebbeke en omstreken. Sinds enkele jaren
worden zij met veel enthousiasme gedirigeerd door Venezolaan Paul Sojo. Ze zingen
solidariteitsliederen in verschillende talen
en uit verschillende windstreken. De thema’s
variëren van opstanding tot vreugde, milieu,
oorlog, armoede,..
Kaarten: VVK: € 13 I Reductie: €12 I Kassa: € 14

MAGIE
Donderdag 14 maart 2019 I 20.30u

STEVEN DELAERE
ILLUSOIRÉE

Pol De Meester, voorzitter Magische Cirkel
Gent: “Een scenario met een goed doordachte
verhaallijn, waarbinnen de combinatie van magie en muziek op een professionele en stijlvolle manier gepresenteerd wordt. Een vertoning
die meer is dan een loutere opeenvolging van
goochelacts. Een aanrader dus!”
Kaarten: VVK: € 12 I Reductie: € 11 I Kassa: € 13

FAMILIETHEATER (POPPEN)
Zondag 10 februari 2019 I 15u

NELLIE EN CEZAR

SCHATTEN OP ZOLDER
Nellie en Cezar nemen je mee naar hun leukste
speelplek in huis: de zolder.
Daar vinden ze een heleboel herinneringen,
goed bewaarde geheimen, mysterieuze dozen
en héél veel oude rommel. In hun plezierige
en muzikale zoektocht vinden ze een oude
muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog?
Danst de ballerina nog altijd even vrolijk?

Een verhaal van magie en muziek, vingervlug
verteld. Noten kraken de werkelijkheid. Proef
de klank van de verbeelding. Kijk en luister.
Met zijn eerste theatershow verbaast hij door
die talenten samen te smelten tot een intrigerende voorstelling.
Steven Delaere, finalist “Belgium’s Got Talent
2015” en te zien in de Ketnet-reeks “Trix”, is
één van de beste close-up goochelaars van
ons land.
Met zijn interactieve theatervoorstelling
“Illusoirée” verbaast hij groot en klein. De
voorstelling start met een toneelact zonder
woorden die overgaat in een indrukwekkend
spel van klanken, waardoor het kader duidelijk
gemaakt wordt: een persoon die opgaat in zijn
eigen wereld van muziek, klanken, wetenschap en magie. Het wordt de rode draad in
het verhaal.

Samen met de kleuters zoeken Nellie en Cezar
dit allemaal uit. Ze nemen iedereen mee in een
muzikale, interactieve en soms wel spannende
voorstelling. Lossen we, samen met Nellie en
Cezar, het mysterie van de ‘geheimen op zolder’
op? Kunnen de kleuters een geheim bewaren?
Shtt … vertel het vooral niet verder …
Vanaf 2 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 I volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 I volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie
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HUMOR

FAMILIEVOORSTELLING

Donderdag 21 maart 2019 I 20.30u

Zondag 31 maart 2019 I 15u

MAKER

KONTROL

HENK RIJCKAERT

Wanneer was de laatste keer dat u iets gemaakt hebt? Niet per se iets gebouwd van
niets tot iets, maar iets dat kapot was, weer
gefixt. Gemaakt. Kunnen we dat nog? Zijn we
allemaal collectief onhandig geworden? Of
geven we het gewoon van tevoren al op? Want
dingen repareren is tijdverspilling! Alle tijd die
je daaraan verliest kan een mens beter aan iets
anders spenderen. Aan nieuwe dingen kopen,
bijvoorbeeld, die sowieso ooit ook weer kapot
gaan. Vroeger was het anders. Als de auto
kapot was, dan deden we de motorkap open
en draaiden we aan een paar vijzen. Als de TV
storing gaf, dan werd dat hersteld met een
flinke tik. Iedereen van het gezin wist waar je
moest kloppen.
Binnenkort komt Henk Rijckaert uit zijn kot,
stapt opnieuw het podium op en vertelt u wat
hij geleerd heeft.
Over uitvinden en maken, over oplossingen bedenken, over de kracht van uw eigen handen,
over prutsen en proberen, over bijna uw vinger
afzagen en over brandwonden verzorgen.
Zet uw veiligheidsbril op en leer opnieuw
waar u moet kloppen als er een storing is.
Henk Rijckaert is een maker. Hij maakt dingen.
Meestal comedy, soms televisie, en voor de
rest: heel veel in zijn kot. Daarvan geeft hij wekelijks verslag via zijn YouTube-kanaal Koterij.
Kaarten: VVK: € 15 I Reductie: € 14 I Kassa: € 16

CIE KRAK

Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn
wereldberoemde act “Teatro Pantalones”. Hij
wil vooral dat de dingen precies lopen zoals
hij het graag heeft. En als dat niet het geval is,
zijn er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende glimlach. Een poëtische clownerievoorstelling, groots in zijn kleinheid.
Vanaf 2 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 I volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 I volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie

MUZIEK
Donderdag 4 april 2019 I 20.30u

JEAN BOSCO SAFARI &
BEN CRABBÉ
IMAGINE NO LENNON

Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rock-nRoll Heaven. Niemand evenaarde ooit zijn
talent om met popmuziek de vinger aan de
pols van de maatschappij te houden. Geen
enkele popster zaaide ooit zoveel onrust,
tot in het Witte Huis toe. Zijn ultieme daad
zit in Imagine: just a brotherhood of men. Ga
gewoon voor een wereldgemeenschap vol
mensen, met nothing to kill or die for. Dus
geen bezit, geen politiek,… and no religion
too. Hoe actueel kan iets klinken?
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Hij beschouwde dit als zijn missie waarin hij,
ondanks de vele kritiek en tegenkanting in
de beginjaren, hardnekkig bleef volharden en
dat geloof heeft hem uiteindelijk gebracht
tot waar hij nu staat: een vaste waarde in het
Vlaamse chanson, een invloedrijke figuur
waar men niet omheen kan, een stroming op
zich.
Uit dit onwaarschijnlijk mooie repertoire van
levensliederen en chansons brengt hij nu een
selectie met 2 fantastische muzikanten aan
zijn zijde. Belcanto noemt hen ‘mijn muzikale
broeders’:
Reden genoeg voor een herdenking, een viering opgebouwd rond ‘Give Peace a Chance’,
‘All You Need is Love’, ‘Revolution’, ‘Power to
the People’ en al de andere hits die uit pen
en gitaar van ‘Working Class Hero’ Lennon
vloeiden zowel in de beatlejaren als gedurende zijn solocarrière.

Lieven Demaesschalck op piano, gitaar en accordeon en Nicolas Rombouts op contrabas.
Een muzikale avond met een lach en een
traan, een vleug poëzie en levensfilosofie,
gebracht door de Koning van het Levenslied
himself.
Kaarten: VVK: € 20 I Reductie: € 19 I Kassa: € 21

In de carrière van Jean Bosco Safari vormen
the Beatles een rode draad en een voorbeeld. Ben Crabbé schitterde jarenlang als
prominent lid van Beatles-coverband The
Appels. Ze vonden elkaar in hun liefde voor
de onvergetelijke muziek van Lennon en co.
Uit deze gemeenschappelijke passie vloeide
als vanzelfsprekend deze tribute show voort.
Kaarten: VVK: € 15 I Reductie: € 14 I Kassa: € 16

MUZIEK
Donderdag 25 april 2019 I 20.30u

GUIDO BELCANTO

ZO GOED ALS ALLEEN
Toen Guido Belcanto 35 jaren geleden als
straatzanger begon met het spelen van zijn
levensliedjes in de Antwerpse volkscafés,
was er niemand die dacht dat hij ooit zou
uitgroeien tot een icoon van het Vlaamse lied.
Waarschijnlijk dacht ook Guido dat niet, maar
hij voelde wel een heilig vuur in zich branden
dat hem uiteindelijk deed geloven dat hij de
man was die het levenslied van de ondergang
moest redden.

www.opwijk.be
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
052 36 51 72

IMPROVISATIETHEATER:
DE KEVINS
Theater vanuit het niets... zo kan je improvisatietheater het beste omschrijven.
Improvisatietheater (vaak afgekort tot
improv of impro) is elke vorm van theater waarbij de spelers het verhaal, de
personages en de dialogen ter plaatse
verzinnen. Ze stappen dus de scène
op met een beperkt aantal suggesties
uit het publiek zoals de locatie waar de
scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen, of een relatie tussen
personen en improviseren de rest op het
moment zelf.
Improvisatievoorstellingen kunnen
komisch zijn, maar er zijn ook improvisatievormen die niet noodzakelijk
humoristisch van opzet zijn.
De Kevins is het eerste improgezelschap
dat volledig bestaat uit Kevins. Daardoor
staan ze garant voor top-entertainment
en, uiteraard, top-Kevins.
Je mag zeker zijn, deze voorstelling zal
hilarisch en absurd worden. De Kevins
spelen immers niet echt volgens
de geplogendheden.
Kaarten: VVK: € 7 I Reductie: € 6
Kassa: € 8

Donderdag 15 november 2018 I
20.30u

DE KEVINS

KENNISMAKING IMPRO
Donderdag 14 februari 2019 I
20.30u

BATTLE

DE KEVINS NEMEN
HET OP TEGEN EEN ANDER
IMPROGEZELSCHAP
Donderdag 16 mei 2019 I 20.30u

DE KEVINS

IMPROTHEATERVOORSTELLING

KAMERCONCERTEN
Ook dit seizoen willen we je graag een aantal
gezellige en kwalitatieve kamerconcerten
aanbieden. Deze muzikanten genoten een
klassieke muziekopleiding maar beperken
zich niet tot het traditionele repertoire en nemen jullie mee op een muzikale ontdekking.
Aangezien sommige locaties beperkt zijn qua
plaatsen, raden we aan om op voorhand je
tickets te reserveren.
Kaarten: VVK: € 8 I Kassa: € 9
(inclusief een welkomstdrankje)
Uur: 20u – 21.15 u (zonder pauze)

Zaterdag 17 november 2018
Trois-elles: Daniëlla Leleu (fluit),
Sofie Van de Velde (gitaar) en
Lien Van Steendam (klarinet)
Locatie: ten huize van Johan Maes en
Mieke Ringoot, Kloosterstraat 5, Opwijk

Vrijdag 7 december 2018
Frank Theuns (traverso) en
Siebe Henstra (klavecimbel)
Locatie: Huyse ter Kalkestraete,
Kalkestraat 112, Opwijk

Donderdag 17 januari 2019
Niels Pannecoecke (slagwerk),
in combinatie met verschillende
instrumenten (oa. trombone)
Locatie: Nieuwe feestzaal, Dorp, Mazenzele

Zaterdag 2 februari 2019
Kontrabone: Koen Severijns (contrabas) en Dirk Van Gorp (trombone)
Locatie: Trouwzaal, Ringlaan 20, Opwijk

Zaterdag 16 maart 2019
Vlad Weverbergh (bassethoorn)
Locatie: ten huize van F. Hendrickx en
D. Leleu, Moorhoek 6, Londerzeel

Zaterdag 11 mei 2019
Il Clarino: Steven Bossuyt (trompet)
en Dieter Van Handenhoven (orgel)
Locatie: Sint-Jozefkerk, Vilvoordsesteenweg
233, Droeshout (onder voorbehoud)

