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Podium

OH’TIS
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 29 december om 15.00 uur
Oh’tis, dat is volop genieten van muziek en zang met een mix van
vrolijke, romantische, melancholische, bekende en minder bekende
liederen. Zij pinnen zich niet vast op een bepaalde muziekperiode,
genre, stijl of herkomst, maar op een breed repertoire: van ABBA
tot Zappa, van middeleeuws tot recent. Parels die iedereen zo goed
kent, en helaas toch zo weinig hoort, of waarvan je op zijn minst
denkt: “Potverdekke, da’s lang geleden...”. En voor een groep met
roots in Kapelle zal, nu en dan, een ‘a capella’ nummer ook niet
misstaan, toch?
Met deze groep van negen: zeven stemmen, keyboards, basgitaar
en viool, kneden ze muzieknoten tot warme, nostalgische emotie.
In eigen(zinnige) arrangementen willen ze je aangenaam verrassen.
Leun lekker achterover en geniet.
GROEPSLEDEN

Bart Van Humbeeck (dirigent en zang), Gert Van Humbeeck (piano),
Jan vander Kuylen (bas), Sophie Van Humbeeck (viool en zang),
Inge Puttemans, Liesbeth Vandepoel, Bregje Van Humbeeck,
Elke Van Humbeeck, Manon Erb (zang)
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

LOCATIE
TOEGANG
INFO

Podium

Wanneer

Waar

Inkom

Cultuur na ‘t middaguur
Geena Lisa

vr 26 januari
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Theater
The truth about Kate

februari/maart
20.00 uur

Theater Playerwater

€ 11

Cultuur na ’t middaguur
Too Sharp

vr 23 februari
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Familievoorstelling
De zingende prins

wo 14 maart
gc de oude pastorie
15.00 uur		

€ 5 (-13)
€ 8 (+13)

Cultuur na ’t middaguur
Urmuli

vr 23 maart
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Muziek
Tuur Florizoone en Tricycle

vr 20 april
20.30 uur

gc de oude pastorie

€ 15

Theater
The cover ups of Alabama

mei/juni
20.00 uur

Theater Playerwater

€ 11

Cultuur na ’t middaguur
Jukebox

vr 4 mei
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

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

IN DE KIJKER
GEENA LISA
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 26 januari om 15.00 uur
Geena Lisa is bij velen gekend als sympathieke
en stijlvolle presentatrice of als uitblinkende
ambassadrice. Tijdens cultuur na ’t middaguur maken we kennis met haar liefde voor
muziek. Zij vormt samen met gitarist/
soulmate/copain Chris Van Nauw
een muzikaal opwindend duo. Het
duo brengt een mix van meezingers
en grote klassiekers alsook enkele
toppers uit haar ode aan Ann Christie en Yasmine. Op en top genieten dus.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Vorming

Vorming

Wanneer

Waar

Inschrijvingsgeld

Acrylverf - olieverf

van 7 februari tot 2 mei
19.30 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 195 voor 10 lessen,
inclusief materiaal

Beheer van wachtwoorden
en privacy op internet

do 8 februari
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 13

De beste versie van jezelf

van 21 februari tot 28 maart
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 60 voor 5 lessen

Maak zelf natuurlijke
verzorgingsproducten

di 6 en 20 maart
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 22 voor 2 lessen

Tekenatelier
Menselijk lichaam
en modeltekenen

van 15 maart tot 7 juni
19.30 - 22.30 uur

gc de oude pastorie

€ 110 voor 10 lessen

Betalen op websites

do 26 april
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 13

Tapas op de BBQ

zo 10 juni
Ipsvoordestraat 49
13.00 - 19.00 uur		
Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

€ 50,
inclusief drank en eten
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Vorming

IN DE KIJKER
BEHEER VAN WACHTWOORDEN
EN PRIVACY OP INTERNET
Do 8 februari
van 19.00 tot 22.00 uur
Vergeet je soms je wachtwoord? Ben je bezorgd over je
privacy op internet? Weet je wat ‘cookies’ zijn en hoe je
die zelf kan verwijderen? In deze workshop krijg je tips bij
het gebruik van wachtwoorden bij e-mail, sociale media en
andere online diensten. We bekijken wat je zelf kan doen om
beter voor je privacy te zorgen. Tot slot hebben we het over de
mogelijkheden van ‘wachtwoordmanagers’ die je paswoorden
online bewaren.
Breng je eigen computer mee. Heb je geen computer? Laat het
ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat er een toestel voor
je klaar staat.
LESGEVER
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Peije Van Klooster
gc de oude pastorie, Kerstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 13
02 454 54 01 of http://archeduc.be/activiteit/2754

MAAK ZELF NATUURLIJKE VERZORGINGSPRODUCTEN
Start di 6 maart
Maak natuurlijke verzorgingsproducten, aangepast aan jouw
huidtype en wensen: een bodylotion om je hele lichaam lekker
te laten ruiken en volledig te hydrateren, je eigen scrub voor
een zalig badmoment of je eigen shampoo, aangepast aan jouw
specifieke haartype. Je maakt ze gewoonweg zelf mét je
favoriete geur!

LESGEEFSTER
LOCATIE
DATA
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Eva Engels
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
di 6 en 20 maart
telkens van 19.30 tot 21.30 uur
€ 22 voor 2 lessen
02 454 54 01 of http://archeduc.be/activiteit/2851

|

EXPO

Expo

Wanneer

Waar

Toegang

Kunstkring
van 22 februari tot 11 maart
Strombeek-Bever
Beeldend verhaal		

gc de oude pastorie

gratis

Batikgroep Vis-a-vis

van 25 maart tot 8 april

gc de oude pastorie

gratis

Expo ‘58

van 22 april tot 6 mei

gc de oude pastorie

gratis

Kunstkring
van 10 tot 13 mei
Kapelle-op-den-Bos			

administratief centrum

gratis

Farida Verellen

van 17 mei tot 3 juni

gc de oude pastorie

gratis

Tekenatelier

van 14 tot 24 juni

gc de oude pastorie

gratis

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

IN DE KIJKER
EXPO ‘58
Van 22 april tot 6 mei
De wereldtentoonstelling 1958 liep van april tot oktober waar 53 landen aan deelnamen. 43 miljoen mensen
brachten toen een bezoek aan deze tentoonstelling. Het
opzet was een humanere en vredelievende wereld op te
bouwen door de mensen hun kennis en cultuur dichter bij
elkaar te brengen. De toen zo mooie gedachte blijkt vandaag
in sommige landen nog altijd ver weg. Het aanbreken van het
atoomtijdperk, waarvan het Atomium een uitbeelding is, was een
grote evolutie. De razendsnelle vooruitgang qua techniek, elektronica en de beginperiode van de ruimtevaart tot nu is enorm.
Met deze Expo ’58 zullen de bezoekers imaginair meegenomen worden naar de tijd van toen, de wereld van
1958. Deze expo wordt samengesteld door Pierre Veyt, inwoner van Kapelle-op-den-Bos, die als achtjarige
jongen de wereldtentoonstelling heeft meegemaakt. In de loop der jaren heeft hij een uitgebreide verzameling over de wereldtentoonstelling opgezet. Een selectie hiervan zal je kunnen bewonderen; van de opbouw
van de wereldtentoonstelling, het atomium tot de verschillende paviljoenen. We komen aan de hand van
foto’s, posters, plannen, wandtapijten, glazen, borden, toiletartikelen en allerlei hebbedingetjes heel wat te
weten over de Expo ’58 en het leven in die tijd.
Vernissage 22 april om 14.00 uur tijdens Erfgoeddag 2018.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma-di-wo van 13u tot 16u, do van 13u tot 19u30,
zo van 14u tot 18u
De vormgever van de expo is aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Terugblik

DE ALZHEIMER CODE
In het najaar werd in onze regio extra aandacht besteed
aan dementie omdat steeds meer mensen ermee te maken
krijgen. Ook onze gemeente werkte mee aan het project De
Alzheimer Code om dementie bespreekbaar te maken, om te
pleiten voor een respectvol en genuanceerd beeld van mensen met dementie én om een hart onder de riem te steken
van diegenen die hen omringen, begeleiden en verzorgen.
Op ons programma stonden wandelingen, workshops, lezingen, documentaires en voorstellingen. Meer dan 500 deelnemers pikten een graantje mee.
Dank aan alle verenigingen, de woonzorgcentra en de vele
vrijwilligers om hieraan mee te werken. Dank zij hen werd
dit een prachtig project, voor iedereen en voor elk wat wils.

|

Cultuurdienst

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.

BUDGET

In 2018 gaan de vergaderingen door op:
- dinsdag 27 februari
- dinsdag 24 april
- dinsdag 26 juni
- dinsdag 25 september
- dinsdag 27 november (onder voorbehoud)
CULTUURBELEID

De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur en gaan door 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?

TOEKOMST
INFO UITWISSELEN

CULTUUR
BESLISSEN
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Cultuurdienst

PROJECTSUBSIDIES
Indienen voor 15 februari
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. De aanvraag moet
gericht worden aan gemeentebestuur Kapelle-opden-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 of
kapelle-op-den-bos.planidoo.be.

H

Het secretariaat van de oude pastorie, cultuurdienst en
dienst toerisme is gesloten van 23 december t.e.m. 8 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie
wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

