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Expo

FRANS PEERLINGS
Van 4 tot 21 februari
Frans Peerlings maakte een selectie van 30 jaar olieverfschilderen
vanuit het onderbewuste. Het gebruik van onverwachte en uitzonderlijk visionaire momenten zorgen voor het ontstaan van ineengestrengelde en niet te voorziene tekenconstructies direct op doek.
Het zijn schilderijen met een specifieke stijl, lijnvorming en coloriet. Een grote dosis schijnbaar naïeve fantastiek met suggestieve
titels en herboren mythes. Flitsen doorheen tijd en ruimte laten het
verleden, heden en toekomst ineenvloeien vol van metamorfoses en
unieke mutaties. Het is voor iedereen verschillend een vreemd en
uniek aanvoelen: een ‘Codex Seraphinianus’.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo van
Frans Peerlings op donderdag 4 februari van 20:00 u tot 22:00 u
in gc de oude pastorie in aanwezigheid van de kunstenaar. De inleiding wordt verzorgd door Pieter Peerlings, architect en zaakvoerder
sculp[IT] architecten.

LOCATIE:
TOEGANG:
INFO:

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

Podium

DE GETERMINEERDEN
6-10-12-13-20-26 februari en 4-5 maart om 20:00 u
In de ‘Getermineerden’ creëerde Elias Canetti een toekomst waarin het moment waarop je sterft gelijk staat aan je naam. Iedereen
weet hoe oud je zal worden, maar je geboortedatum dien je geheim
te houden zodat niemand weet hoe oud je bént. In de ‘Getermineerden’ zien we fragmenten uit het leven van tal van mensen die
zogenaamd ‘leven naar hun leeftijd’. We bevinden ons in een goed
geoliede machine waar het protest van ‘Vijftig’ die weigert zijn lot
te ervaren, doorheen loopt. Zijn omgeving ervaart de wetenschap
van ‘het ogenblik’ als een geschenk. Zo kan je immers je leven precies zo indelen als je zelf wenst. Carrière maken, trouwen met een
hoge man, plannen, plannen en nog meer plannen… Maar daarbij
lijkt men één ding te vergeten: te leven.
LOCATIE:
INKOM:
INFO/RESERVATIES:

theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11 - € 10 (groepen vanaf 10 pers., wigw, lerarenkaart)
015 71 02 53 of www.playerwater.be
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Podium

OUDE KOEIEN
Karin Jacobs & Vera Puts
Vr 26 februari 15:00 u
Vroeger was alles beter! Veel beter dan nu. Zelfs de toekomst was
beter dan vandaag! Dat is algemeen geweten! Er was de familie,
de vrouwenbond, de kaartavond, het handwerkclubje, de vriendenkring,… Gezellig! Of toch niet? Twee vriendinnen praten met een
lach en een traan over koetjes en kalfjes.
Maar tezamen met de kalfjes worden er ook oude koeien uit de
sloot gehaald! Boe boe boe! Gelukkig verlicht een jolig jodel-lied
hun stil verdriet en verzacht hun tangogegil de bittere pil!
Karin Jacobs en Vera Puts zorgen voor een verteltheater waar de
luisteraars ontroerd zullen zijn maar ook stevig zullen gieren en
lachen.
LOCATIE:
TOEGANG:
INFO/RESERVATIES:

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

PLAGIHAAT
Wim Dufraing
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.

LOCATIE:
INKOM:
INFO/
INSCHRIJVINGEN:

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
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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

Tekenatelier III Start do 10 maart gc de oude pastorie Meerder malen wordt er naakt en
menselijk
19:30 u - 22:30 u		
gekleed model getekend.
lichaam en
modeltekenen

€ 110 voor
10 lessen

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

Uit in de regio

Wat

Wanneer

Waar

Wedding Day wo 17 februari
gc De Melkerij
20:30 u - 22:00 u www.zemst.be
			
Kabouter
Thijm

zo 21 februari
15:00 u - 16:30 u

gc Hof Ten Hemelrijk
www.cultuur.opwijk.be

Omschrijving

Prijs

Lieve Blancquaert reisde de
wereld rond op zoek naar waarom
we trouwen.

€ 13

Een verrukkelijke peuter/kleutervoorstelling vanaf 3 jaar.

€6

www.gcoudepastorie.be

