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THE TRUTH ABOUT KATE
Jibbe Willems
Februari - maart, telkens om 20.00 uur
Een reconstructie van een zelf gefabuleerde identiteit waarin een
jonge vrouw terugblikt op haar leven. Zij spreekt zelf en laat
anderen spreken over zichzelf. In haar zoektocht naar bewondering, dramatiek en mysterie raakt zij verstrikt in haar eigen
creatie. Haar leven lijkt steeds meer weg te hebben van een duizelingwekkende nachtmerrie vol fake-emotions en gruwelijke
traumatiserende nep-ervaringen. Kate creëert een leven waarin
alles mogelijk is en waar ze geen verantwoordelijkheid hoeft te
dragen voor alles wat zich daarin afspeelt.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Theater Playerwater,
Oudstrijdersstraat 81,
1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of
www.playerwater.be

TOO SHARP
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 23 februari om 15.00 uur
Too Sharp is een dynamische groep met zang, piano en klarinet/sax. Zij brengen een mix van allerhande hits en
meezingers. Tijdens cultuur na ’t middaguur brengen zij een aangepast repertoire met Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige hits in een mooi melodietje gegoten uit de tijd van toen. Van meezingnummers tot dansnummers. Kortom, voor elk wat wils.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

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

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

DE BESTE VERSIE VAN JEZELF
Kleur - stijl - imago
Start wo 21 februari
Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. In deze cursus leer je om van deze kans een opportuniteit
te maken! Kies zelf welke indruk je wil nalaten. Ontdek hoe je dit kan ondersteunen met je kledij maar ook met je
stijl en lichaamstaal. In vijf sessies kom je te weten welke kleuren nu echt bij jou passen. Ook juwelen en parfum
komen aan bod. Je leert hoe je je figuur het best tot zijn recht laat komen en met welke haarsnit en make-up je
het best staat. It’s all about you!
LESGEEFSTER
LOCATIE
DATA
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Nadine De Deken
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
wo 21-28 februari, 14-21-28 maart
telkens van 19.00 tot 22.00 uur
€ 60 voor 5 lessen
02 454 54 01 of http://archeduc.be/activiteit/2912
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BEELDEND VERHAAL
Kunstkring Strombeek-Bever
Van 22 februari tot 11 maart
Jarenlang is de ‘Kunstkring Strombeek-Bever’ een blijvende waarde
voor wie houdt van boeiende en vernieuwende tentoonstellingen. De
kunstvrienden vinden het dan ook belangrijk voor zichzelf en voor
hun publiek om steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan en iedereen te
verrassen met originele werken en technieken. Zij volgen hiertoe met
een enthousiaste openheid de hedendaagse kunst op de voet.
Zij streven ernaar dat de tentoonstellingen die zij brengen verrassend en nieuw zijn voor de talrijke bezoekers
en kunstliefhebbers. Het wordt een ontdekkingstocht naar de evolutie van de kunstenaars en hun nooit afnemend
enthousiasme.
De Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman, beeldhouwer en schilder uit de 20ste eeuw, schreef: “I prefer to
leave the paintings to speak to themselves”. De deelnemende kunstenaars delen deze mening en verkiezen hun
werk zelf te laten spreken tot de toeschouwer. ‘De oude pastorie’ wordt in die mate een brug tussen kunstenaar
en kunstwerken, een brug die informeert, verklaart en nieuwsgierig maakt.
DEELNEMENDE KUNSTENAARS
Anne Logist
Jan Wellens
Els Hattink
Katty Renneboogh
Gerda Haeck
Lieve Franqui

INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma - di - woe van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur
za en zo van 14.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van de kunstkring is aanwezig op zaterdagen en zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

OPROEP
EXPO ‘58

In 2018 is het 60 jaar geleden dat de Expo ’58
werd geopend en om dit in de verf te zetten zal
in gc de oude pastorie een tentoonstelling georganiseerd worden van 22 april tot en met 6 mei.
Deze tentoonstelling geeft een kijk in de uitgebreide collectie memorabilia van Kapellenaar Pierre Veyt.
Om de verbondenheid van de expo met Kapelle-op-den-Bos te omvatten zijn we op zoek naar mensen die sterke
herinneringen hebben, persoonlijke foto’s of voorwerpen van hun bezoek aan de wereldtentoonstelling van ’58.
Kan jij, of ken je iemand die, ons hierbij kan helpen? Neem dan contact op met gc de oude pastorie op het
nummer 015 71 02 53 of via e-mail info@gcoudepastorie.be.
Om reeds in de nodige sferen te komen, kan je een bezoek brengen aan het Atomium, nostalgisch maar
futuristisch overblijfsel van expo 58. Meer info www.atomium.be

www.gcoudepastorie.be

© 2018 - Fany Hennart - SOFAM Belgium

LOCATIE
TOEGANG

Liliane De Koninck
Lydia Cauwenberghs
Nadine Decock

