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Expo’s voorjaar

LIEVE VAN DER STAPPEN
Van 7 tot 24 januari
Lieve Van der Stappen (Lennik) heeft een plastische kunstopleiding
in het Emile Feroninstituut genoten en een academische vorming in de
Koninklijke Academie te Brussel.
De creaties op haar doeken zijn meestal het resultaat van het toeval, van
denkwerk of indrukken, van bijgebleven frappante kleuren en nuances
tijdens haar reizen. Deze indrukken worden op doek weergegeven; soms
speels, met passie, zwierig of emotioneel. Haar kunst is een vrije expressie van creativiteit die zuurstof geeft om
verder te ontwikkelen.
Met een voorkeur voor overwegend abstracte composities maakt ze gebruik van acrylverf die ook met borstel
en paletmes aangebracht worden. De gemengde technieken geven een evenwichtige balans aan de schilderijen.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo van Lieve Van der Stappen op donderdag 7 januari
van 20:00 u tot 22:00 u in gc de oude pastorie in aanwezigheid van de kunstenares. De inleiding wordt verzorgd
door Anne Wyckmans, Vlaams auteur.
ORGANISATIE:
LOCATIE:
TOEGANG:

gc de oude pastorie
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis ma-di-wo van 13:00 u tot 16:00 u, do van 13:00 u tot 19:30 u
en zo van 14:00 u tot 18:00 u
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

INFO:
Expo

Wanneer

Waar

Omschrijving

Inkom

Frans Peerlings van 4 tot 21 gc de oude pastorie
februari		
			
			
			

Werk dat aan de ene kant verrassend
nieuw is, maar aan de andere kant
onmiskenbaar aanleunt bij de denk- en
droomwereld van de oude Egyptische
cultuur.

gratis

Artfriends

Een gevarieerde expo van een groep
kunstenaars uit Grimbergen.

gratis

Een sierlijke vitaliteit van jonge dansende
lichamen, pal tegenover de verstilde
houding van zij die aan de eindfase van
hun leven gekomen zijn.

gratis

van 10 tot 27 gc de oude pastorie
maart		

Daniëlle Raspé van 14 april gc de oude pastorie
tot 1 mei		
			
			

Kunstkring
van 5 tot 8
administratief centrum Een blik op de nieuwe uitdagingen die
Kapelle-opmei		
de leden van de Kunstkring het voorbije
den-Bos			
jaar realiseerden.

gratis

Peter Livens & van 12 tot 29 gc de oude pastorie
Monique Troch mei		
			
			
			

Peters werken zijn uitgesproken
figuratief met houtskool als geliefkoosd
medium. Het werk van Monique valt
onder het impressionisme waarbij de
natuur de voornaamste inspiratiebron is.

gratis

Tekenatelier

Een eindejaarsexpo van de leerlingen
van het tekenatelier.

gratis

van 9 tot 19 gc de oude pastorie
juni		

Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Podium voorjaar

PLAGIHAAT
Wim Dufraing
22 - 23 januari en 26 - 27 februari
telkens om 20:15 u
DUF (Wim Dufraing) gaat nog eens solo toeren met ‘PLAGIHAAT’,
een avondvullende cabareteske stand-up comedyvoorstelling over
jaloezie, de beste willen zijn, anderen willen nadoen, ideeën
pikken en zowat al het gezever dat daar rondhangt. DUF ontrafelt in dit programma ook ‘normaal ogend menselijk gedrag’
vanaf de geboorte en komt tot de vaststelling dat we allemaal
dezelfde zijn… Vernieuwing bestaat niet echt. Alles is al eens
gedaan. Samen met de show lanceert Wim een gloednieuw album
met tijdloze cartoons, zijn derde reeds. En hebt u nog nooit gehoord
van DUF? Kijk dan eens op www.dufcomedy.com.
ORGANISATIE:
LOCATIE:
INKOM:
INFO/INSCHRIJVINGEN:

gc de oude pastorie i.s.m. DUF
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 12 en € 8 (-18 en +60)
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

DE MELANDO’S
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 29 januari om 15:00 u
Chris en Frank vormen samen het professionele zang- en
accordeon duo ‘De Melando’s’.
Zij begonnen beiden op zeer jonge leeftijd accordeon te studeren
en het was ook de interesse voor het instrument dat hen bij elkaar
bracht.
De Melando’s weten door hun jarenlange ervaring hun publiek steeds weer te boeien. Accordeon is en blijft een
zeer geliefkoosd instrument bij menig mensen. Doordat Chris en Frank ook nog eens vocaal sterk zijn, zijn hun
optredens zeer afwisselend, eigentijds en vlot.
Ambiance en klasse gegarandeerd!
ORGANISATIE:
LOCATIE:
TOEGANG:
INFO/RESERVATIES:

gc de oude pastorie i.s.m. wzc Akapella m.s.v. De Vlaamse Overheid
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Podium voorjaar

GEDICHTENDAG
Cultuuravond:
Playerwater brengt WiLLi DE WiT
Vr 29 januari om 20:00 u
De knoop is doorgehakt. Niemand blijft in het ongewisse. Geen
onwetendheid en onzekerheid. Iemand te zijn voor iemand. Plezant
is dat.
Teveel letters op papier verdraaien uiteindelijk de ware aard der
dingen, fantasie krijgt dan de overhand. Daarom wordt Theater
Playerwater op 29 januari omgetoverd tot een ontmoetingsplaats voor wezens met eenzelfde liefde, de liefde voor
WiLLi en zijn kunst. Zij zullen elkaar op een unieke manier tegenkomen om wat bij te babbelen, te genieten van
poëzie en muziek op een winterterras onder de paraplu van de werkelijkheid. Wat denk je?
Kom ook jij meegenieten?
ORGANISATIE:
LOCATIE:
INKOM:
INFO/RESERVATIES:

gc de oude pastorie i.s.m. theater Playerwater
theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€5
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

IK HEB OOK GEEN PRETENTIE
Zo 31 januari om 15:00 u
Vanaf 8 jaar
‘Ik heb ook geen pretentie’ is een leuke voorstelling geschreven en
geregisseerd door Thomas De Wit naar de gelijknamige dichtbundel van Guy Didelez.
Fleur, een meisje van 12 jaar ligt soms een beetje in de knoop met
zichzelf. Maar gelukkig weet haar papa Vincent hoe hij haar moet
opvrolijken, met veel humor en poëzie. Het toneelstuk is soms
lichtvoetig of ronduit grappig, of met een vleugje ernst. Tussen de regels dan. Frisse poëzie die fladdert van
karamel naar het ondraaglijke leven. Een delicatesse om van te snoepen, met mondjesmaat en zonder pretentie
voor iedereen van 8 jaar.
ORGANISATIE:
LOCATIE:
INKOM:
INFO/RESERVATIES:

gc de oude pastorie
theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 voor kinderen - € 8 voor volwassenen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Podium voorjaar

Podium

Wanneer

Waar

Omschrijving

Inkom

Karin Jacobs en vr 26 februari wzc Akapella
Vera Puts
15:00 u		
			

Verteltheater waar de luisteraars ontroerd gratis
zullen zijn, maar ook stevig zullen gieren
en lachen.

De getermineerden 6-10-12-13theater Playerwater
20-26 februari		
4-5 maart		
20:00 u		

Over een wereld waar bij de geboorte al
bekend is hoe oud men precies zal
worden. Een wereld waar de angst voor
de dood niet meer bestaat.

Zerkalo Quartet

vr 18 maart
gc de oude pastorie
20:30 u		
			

Vier jonge muzikanten die een passie
€ 12
delen voor kamermuziek. Ze brengen o.a.
Mozart, Hosokawa en Beethoven.

Rock au vin

vr 25 maart
wzc Akapella
15:00 u		

Een vintage band die steengoede tijdloze
klassiekers in een eigentijds jasje brengt.

gratis

Cultuuravond:
Zacht Besnaard

vr 25 maart
theater Playerwater
20:00 u		

Drie muzikanten die een avond vol
fijnzinnige muziek en zang brengen.

€5

Heidi en Koen

vr 15 april
wzc Akapella
15:00 u		
			

Een aangenaam programma met
operettemelodieën, meezingers, Franse
chansons en klassieke melodieën.

gratis

Cultuuravond:
vr 22 april
theater Playerwater
Guy Didelez
20:00 u		
			

Wat bezielt een schrijver om te schrijven? € 5
Een vertelavond in het kader van
Wereldboekendag.

Fantasie in
Letterland

zo 24 april
theater Playerwater
15:00 u		

Een leuke voorstelling die de fantasie
prikkelt met humor, spanning en liedjes.

€ 5 -12
€ 8 +12

Mistero Buffo

6-7-12-18theater Playerwater
20-28 mei		
3-4 juni		
20:00 u

Een mysteriespel over het leven van
Jezus Christus doorspekt met liedjes
geschreven door Wannes Van de Velde.

€ 11

De Marcellekes

vr 27 mei
wzc Akapella
15:00 u		

Een namiddag vol ambiance, interactie
met het publiek en de beste Schlagers.

gratis

Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vorming

Vorming

Wanneer

Waar

Maak kennis
met Tablets

do 18 februari
bibliotheek
19:00 u - 22:00 u		

Omschrijving

Prijs

Kennismaking met tablets en info
over welke types er zijn.

€ 12

Naaiatelier

start di 1 maart
gc de oude pastorie De beginselen om te leren naaien.
19:00 u - 22:00 u		
De reeks is gericht op beginners en
			
gevorderden.
				

€ 200 voor
10 lessen,
inclusief
materiaal

Leren werken Start do 17 maart bibliotheek
Stap voor stap werken met een Tablet. € 24 voor
op je Android 19:00 u - 22:00 u			
2 lessen
Tablet
Kruiden
zo 17 april
gc de oude pastorie Info over verschillende dranken en € 30,
cocktails
10:00 u - 12:00 u		
bereidingswijzen en zelf aan de slag inclusief
			
gaan met 4 verschillende cocktails. dranken
Tapas op
zo 12 juni
Ipsvoordestraat 49 Een heel arsenaal aan tapas worden
de BBQ
13:00 u - 19:00 u		
samen bereid op de BBQ.
				
				

€ 50,
inclusief
drank en
eten

Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Cultuurraad

MEEWERKEN AAN CULTUUR…
OOK IETS VOOR JOU?
Om de twee maanden komen afgevaardigden van verenigingen en geïnteresseerde burgers samen om te werken aan de verdere uitbouw van
het cultuurbeleid in onze gemeente, om informatie uit te wisselen en om
gezamenlijke initiatieven te stimuleren/te organiseren. In 2015 gaan de
vergaderingen door op:
dinsdag 23 februari
dinsdag 26 april
dinsdag 28 juni
dinsdag 27 september
dinsdag 15 november
De vergaderingen starten telkens om 20:00 u en vinden plaats in
de polyvalente zaal van het administratief centrum, Marktplein 29,
1880 Kapelle-op-den-Bos.
Heb ook jij interesse om mee te werken aan cultuur in onze gemeente?
Voor meer info of vragen kan je contact opnemen met de cultuurdienst via 015 71 02 53 of
cultuurdienst@gcoudepastorie.be.
Onze gemeente maakt er werk van! Jij ook?
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Subsidies

PROJECTSUBSIDIES
Indienen voor 15 februari 2015
Verenigingen of inwoners van onze gemeente die een groot sociaal cultureel project willen uitwerken, kunnen
een projectsubsidie aanvragen bij het gemeentebestuur.
Met een project wordt een uitzonderlijke of experimentele activiteit bedoeld die de gewone werking overstijgt en
die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging of sociaal culturele initiatiefnemer.
De initiatiefnemer moet zijn aanvraag schriftelijk indienen voor 15 februari 2015. De aanvraag moet gericht
worden aan gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos, p/a cultuurdienst, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
De aanvraag dient te gebeuren via een standaard aanvraagformulier. De subsidie wordt toegekend binnen de
perken van het jaarlijks goedgekeurd budget.
Alle informatie, het aanvraagformulier en het subsidiereglement kan aangevraagd worden via 015 71 02 53,
cultuurdienst@gcoudepastorie.be of gedownload worden via www.gcoudepastorie.be .
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Eindejaarsgeschenken
De eindejaarsgeschenken kunnen afgehaald worden op het secretariaat van gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
Afhalen kan tijdens de openingsuren: Ma - di - wo van 13:00 u tot 16:00 u en do van 13:00 u tot 19:30 u.
Meer informatie kan je verkrijgen via • 015 71 02 53
• www.gcoudepastorie.be

KAPELS BIER ‘De Neus’
• voor fles 75 cl.................................................................................................................................... € 6
• voor glas....................................................................................................................................................... € 2
• voor geschenkverpakking............................................................................................. € 1

BOEKEN / PUBLICATIES
• Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog................................... € 45
• 100 jaar Lourdesgrot Ramsdonk................................................................. € 10
• Evert Larock..................................................................................................................................... € 30
• Guido Van Causbroeck voor de ontmoeting......................... € 39
• Frans Minnaert andermaal...................................................................................... € 50

H

Het secretariaat van de oude pastorie, cultuurdienst en
dienst toerisme is gesloten van 19 december t.e.m. 3 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie
wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

