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Omschrijving

Prijs

Tekenatelier III start do 10 maart gc de oude pastorie Meerdere malen wordt er naakt en
menselijk
19:30 - 22:30 uur		
gekleed model getekend.
lichaam en
modeltekenen
Leren werken start do 17 maart bibliotheek
op je Android- 19:00 - 22:00 uur		
Tablet			

€ 110 voor
10 lessen

Hoe werk je met een tablet?
€ 24 voor
Wat betekenen al die iconen?
2 lessen
In deze 2 lessen kom je het te weten.

Gebeten door het digitaal tijdperk? Meer interessante workshops vind je in de bibliotheek.
Alle informatie is terug te vinden onder de rubriek bibnieuws in dit infokanaal.
Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Expo

EEN VLEUGJE SCHOONHEID
Artfriends
Van 10 tot 27 maart
Een tentoonstelling van de reeds meer dan tien jaar
bestaande kunstkring Artfriends is altijd weer een
aparte belevenis. Want al zijn de leden van deze
groep uit Grimbergen, Vilvoorde en omgeving kunstminnende en kunstzinnige vrienden, toch behoudt elk van
hen zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen stijl en blijft iedereen zijn hoogsteigen weg volgen in de kunstwereld.
Er komen ook regelmatig nieuwe kunstenaars bij, die dan weer een verrassend aspect toevoegen aan de volgende
tentoonstelling. Zo tonen Liesbeth Jacobs uit Vilvoorde en Eddie Bleys uit Perk voor het eerst hun schilderijen.
Schilderijen, aquarellen, tekeningen, keramiek, beeldhouwwerken en glaswerk zullen de bezoekers zeker kunnen
bekoren: het is kunst die met hart en ziel gemaakt werd, die een boodschap heeft of die gewoon wat schoonheid
aan de niet altijd zo opbeurende wereld wil schenken.
U wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo ‘Een vleugje schoonheid’ op donderdag 10 maart
van 20:00 tot 22:00 uur in gc de oude pastorie in aanwezigheid van de kunstenaars. De inleiding wordt verzorgd
door Willy Goossens, leraar.
Deelnemende kunstenaars:
Anny De Boeck
Karin Lemaire
Liliane De Koninck
Linda Deschouwer
Maria Boon
Victor Vits
LOCATIE:
TOEGANG:
INFO:

Eddie Bleys
Lies Waegeman
Liliane Goossens
Lydia Annerel
Monika Macken

Hilde Suys
Liesbeth Jacobs
Liliane Van der Elst
Magda Racquet
Nadine Decock

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

ZERKALO QUARTET
Vr 18 maart 20:30 uur
Het Zerkalo Quartet werd opgericht te
Brussel in 2012, na de ontmoeting van
vier jonge muzikanten die een passie
delen voor kamermuziek. Creativiteit,
innovatie en experiment zijn de sleutelwoorden van het Zerkalo Quartet.
Ze werkten al mee aan hedendaagse kunstinstallaties, aan pedagogische
projecten in Brusselse basisscholen en
waren reeds te gast op verscheidene
internationale podia en festivals. In
gc de oude pastorie brengen ze o.a.
Mozart (Lente), Hosokawa (Blossoming) en Beethoven (Razumovsky).

LOCATIE:
INKOM:
INFO/RESERVATIES:

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 12
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

ROCK AU VIN
Cultuur na ’t middaguur
Vr 25 maart om 15:00 uur
Een vintage band die steengoede tijdloze klassiekers in een eigentijds jasje
brengt. Met Rock Au Vin ben je verzekerd van een show vol ambiance, maar
ook emotie. Meezingen, dansen,… het
mag allemaal!
Het is een band die covert, maar meer
is dan een coverband. Het is amusement op een bedje van muziek, met
een aantal special acts die niemand
onberoerd laat. De band staat onder
leiding van niemand minder dan Micha
Vandendriessche. Tevens ook de
muzikale leider achter Belgisch grootste cabaretband ’t Schoon Vertier.
LOCATIE:
TOEGANG:
INFO/RESERVATIES:

wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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ZACHTBESNAARD
Cultuuravond
Vr 25 maart om 20:00 uur
Met een piano, een viool en een gitaar gaat Zachtbesnaard op zoek naar kleine en grote parels uit de
wereldmuziek en muziekgeschiedenis.
Iers, Schots, gypsy, bluegrass, Latijns-Amerikaans,
keltisch, klezmer, modern of een tikkeltje klassiek… passeren allemaal de revue in al hun frisheid, eenvoud en spontaneïteit. Geen grote symfonieën dus maar een uitnodigend verhaal, besnaard met emotie.
Zachtbesnaard bestaat uit Inneke Van Riel (viool), Gert Van Humbeeck (piano) en Luc Van Riet (gitaar).
LOCATIE:
INKOM:
INFO/INSCHRIJVINGEN:

theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€5
015 71 02 53 of www.playerwater.be

Vrijwilligerswerk

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 27 februari tot 6 maart
De dertigste editie van de Week van de Vrijwilliger start op 27 februari en loopt op 6 maart af. Het thema dit jaar
is ‘Iedere vrijwilliger telt’. De boodschap aan elke vrijwilliger is ‘Jij bent onze nummer 1’.
Vergeet dus niet om tijdens de Week van de Vrijwilliger jouw vrijwilligers in de bloemetjes te zetten, want elke
goed draaiende vereniging/instantie weet dat hij zonder de goede zorgen van zijn vrijwilligers nooit zo goed
zou werken. Al is het maar met een gedicht of een simpele dankjewel, ze verdienen het zeker wel! Graag wil de
cultuurdienst, dienst toerisme en gc de oude pastorie langs deze weg elke vrijwilliger van harte danken voor hun
inzet.
Ben je op zoek naar een voorbeeld om zelf een sluitende organisatienota op te stellen? Wil je graag handige kanten-klare onkostennota’s? Via www.vlaanderenvrijwilligt.be kan je modeldocumenten downloaden.

www.gcoudepastorie.be

