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Vorming

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 www.archeduc.be

Podium

DE ZINGENDE PRINS
Familievoorstelling - De Proefkonijnen
Wo 14 maart om 15.00 uur
Prins Joren is zeer verdrietig. Als oudste zoon van
de koning, moet hij later zijn vader opvolgen. Maar
daar heeft hij helemaal geen zin in. Onzeker als hij
is, denkt hij dat het hem aan talent ontbreekt voor
zo’n belangrijke functie. Zijn onbezonnen jongere zus
neemt hem op sleeptouw en leert hem, samen met de
hulp van het publiek, zwaardvechten, oorlogvoeren en
vrouwenharten veroveren. En dan bij toeval ontdekken ze dat Joren wel erg goed kan zingen!
De Zingende Prins is een originele en interactieve
voorstelling waarbij ieder kindje aan bod komt. En
tussen de lijntjes schuilt een ontroerend verhaal over
verborgen talenten, stereotypen en de zoektocht naar
je plaats in deze wereld.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 (-13), € 8 (+13)
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Podium

URMULI
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 23 maart om 15.00 uur
Vijf muzikanten uit Tbilissi, hoofdstad van Georgië:
Nudzar Kavtaradze, David Ratiani, Vladimer Mamaladze,
Gela Tabashidze en Shalva Abramashvili, brengen een
Georgische lente in Kapelle-op-den-Bos.
Op voor ons vreemde instrumenten als panduri, tsjonguri,
salamuri, doli, goedastviri,... brengt de groep Urmuli een
zeer gevarieerd programma traditionele muziek uit dit
mysterieuze land in de Kaukasus. Maar dit is nog niet
alles! Je kan tijdens dit concert genieten van ‘Meesterwerken van het immateriële erfgoed van de Mensheid’…
(Unesco) Inderdaad, dit gezelschap laat ons ook ongehoorde staaltjes horen van de Georgische polyfonie,
een nog steeds wijdverspreide traditie in het land. Deze
zangstijl behoort tot de mooiste wereldstijlen en is wellicht de oudste polyfone traditie van de christelijke wereld.
Rijke harmonieën, soms scherpe dissonanten, kleurrijke modulaties en ongebruikelijke toonsoortveranderingen.
Dit wordt een instrumentale en vocale ‘snoepnamiddag’: een ervaring die zal beklijven!
LOCATIE
TOEGANG
INFO

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

THE TRUTH ABOUT KATE
Jibbe Willems
24-29-30-31 maart en 3-6-7 april
telkens om 20.00 uur
8 april om 14.00 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
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Expo

BATIKGROEP VIS-A-VIS
Van 25 maart tot en met 8 april
4 vrouwen die elk op hun eigen manier omgaan met batik. Een techniek die hen bindt maar waarbij de vele toepassingsmogelijkheden toelaten elk heel verscheiden en eigen werk te creëren.
Na vele jaren met was, verf en doek gewerkt te hebben lijkt batik de eeuwigdurende liefde te zijn van
Els Van Baarle. Witte stof, was en verf bieden haar onbeperkte mogelijkheden.
Hélène De Ridder geniet van weg te dromen in de geur van smeltende was, gedachten en verhalen. Wegdromen
in details, wit-zwart, woorden, in gevoelens van woede, verdriet of gelukkig zijn. Eindeloos wegdromen in batikwerken.
Intuïtief werkt Ria Van Dijk een idee of een foto met batik uit tot een nieuwe werkelijkheid. De schilderijen
ademen allemaal een andere atmosfeer uit, met de natuur als bindende factor.
Een subtiel evenwicht tussen dorstig weefsel, hete vloeibare was en verfstof liggen aan de basis van Rita Trefois
haar multimedia-schilderijen met als thema ‘Licht en Schaduw’.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo van batikgroep Vis-a-Vis op zondag 25 maart
om 15.00 uur.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

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, zo van 14.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van de batikgroep is aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Ontmoeting

www.gcoudepastorie.be

