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Ik heb ook geen pretentie
CULTUUR NA ‘T MIDDAGUUR

Leopold den Twieden
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IK HEB OOK GEEN PRETENTIE
Poëzieweek
Wo 1 februari om 15.00 uur
‘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 papa Vincent hoe hij haar moet opvrolijken,
met veel humor en poëzie. Het toneelstuk is soms lichtvoetig of ronduit
grappig en soms met een vleugje ernst. Tussen de regels dan…
REGIE
ACTEURS
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Thomas De Wit
Anneke Devuyst en Freddy Suy
gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 voor kinderen - € 8 voor volwassenen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

ZOETGEVOICED
Cultuuravond
Vr 10 februari om 20.00 uur
Geniet samen met Zoetgevoiced van een avond met een
mix van: vrolijke, romantische, melancholische, bekende en
minder bekende, maar wel steeds zeer herkenbare liederen.
Zoetgevoiced pint 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 een 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.
LEIDING
KEYBOARDS
BAS
VIOOL EN ZANG
ZANG
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Bart Van Humbeeck
Gert Van Humbeeck
Jan Vander Kuylen
Sophie Van Humbeeck
Bregje Van Humbeeck, Elke Van Humbeeck, Inge Puttemans,
Liesbeth Van de Poel en Myriam Bastiaens
theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€7
015 71 02 53 of www.playerwater.be
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DE FIETSENDIEF
Bart Van Nuffelen
17-18-24 februari en 7-10-11-17-18 maart
telkens om 20.00 uur
De Fietsendief is fragmentarisch én avondvullend. Volledig fictief en tegelijk met een griezelig grote werkelijkheidswaarde. Een tragische komedie en een komische tragedie. Over Karen, Walter en Sophia. Over u en ik. Over
het kwaad dat in ons aller hoofd danst. En over de tijd en de plaats waar wij in wonen...
SPELERS
MEDEWERKING
REGIE
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIE

Kristel Ceuppens, Karen Vande Walle, Walter Van der Borght
en Sofie Ceuppens
Anneke Stroeykens en Nicole Gielman
Myriam Bastiaens
theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of www.playerwater.be

LEOPOLD DEN TWIEDEN
Cultuur na ’t middaguur
Vr 24 februari om 15.00 uur
‘Leopold den Twieden’ is een tof theaterstuk, meer bepaald een volkse komedie van Frans Depeuter, een gepensioneerde onderwijzer.
Het is een sprankelend stuk vol humor dat in heel Vlaanderen al meerdere zalen heeft plat gekregen van het
lachen. Het stuk gaat over het leven van Koning Leopold de Tweede, over hoe hij vond dat België er moest
uitzien, over hoe het allemaal nog wat grootser mocht. Onder regie van Ronny Waterschoot zien we Stef Van
Litsenborgh (commissaris Lits uit Familie) als een rasecht ketje van Brussel.
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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LUK DE CALUWE
Dimensies
Van 23 februari tot 12 maart
Luk De Caluwé (Willebroek) is regent plastische kunsten en heeft een diploma ‘vrije grafiek’ aan de academie
van Mechelen behaald. Na een loopbaan voor de klas en jaren als graficus en illustrator te hebben gewerkt, kiest
hij in 2006 definitief voor beeldende kunst.
In de oude pastorie brengt hij een tentoonstelling in drie bedrijven, verdeeld over drie expozalen. De schilderijen,
aquarellen en grafiek zijn als verhalen geregisseerd en kleurig belicht. De kracht van de kleur, de contrasten, het
licht en de compositie geven het werk een onwerkelijke benadering die een wisselwerking verwezenlijkt met de
verbeelding van de toeschouwer. Deze wordt uitgedaagd het verhaal zelf verder te beleven.
U wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo ‘Dimensies’. Opening op donderdag
23 februari van 20.00 tot 22.00 uur in gc de oude pastorie met inleiding van Ert Engels.
LOCATIE
TOEGANG

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, zo van 14.00 tot 18.00 uur
De kunstenaar is aanwezig op zondagen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

www.gcoudepastorie.be

