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Wereldboekendag
met Guy Didelez
VORMING

De zomer in aantocht:
Kruiden cocktails
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Maandelijks informatieblad van de
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Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
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Expo

TUSSEN BEWEGING EN VERSTILLING
Daniëlle Raspé
Van 14 april tot 1 mei
Tekenen is voor Daniëlle Raspé een grote bron van vreugde.
Met potlood exploreert zij aangezichten, houdingen, bewegingen, landschappen,…
Kleine schetsboeken of losse blaadjes weerspiegelen dansende figuren of portretten van oude mensen. Haar werk toont
de sierlijke vitaliteit van jonge dansende lichamen tegenover
de verstilde houding van zij die in de eindfase van hun leven
gekomen zijn (van wie de rimpels hoe langer hoe meer erg confronterend
werken).
Sommige van haar schetsen vinden een eigen weg naar iets heel nieuws; een
voortdurende zoektocht leidt naar verschillende dragers van het werk, zoals
stof, plastiek, handgeschept papier, glas,…
LOCATIE:
TOEGANG:

INFO:

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

Podium

HEIDI EN KOEN
Cultuur na ’t middaguur
Vr 15 april om 15:00 uur
Heidi De Nef en haar echtgenoot Koen De Bels studeerden beide aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel. De muziek, hun grote passie, is
een voltijdse bezigheid geworden. Koen speelt piano en Heidi zingt en
speelt cello. Zij brengen een aangenaam programma met operettemelodieën, meezingers, Franse chansons en klassieke melodieën.
Het is een heel gevarieerd optreden door de afwisseling in het gebruik van
instrumenten (zang, cello, accordeon en piano) en door de vele verschillende nummers. Naast herkenbare melodieën worden ook meezingers
gebracht.
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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Podium

GUY DIDELEZ
Cultuuravond
Vr 22 april om 20:00 uur
Op de vooravond van de Wereldboekendag zetten GC de oude pastorie,
de bibliotheek en Playerwatercompagnie met een warm hart voor literatuur de Vlaamse schrijver Guy Didelez in de kijker.
Guy Didelez is vooral bekend voor zijn jeugdliteratuur en poëzie. En die
liefde voor het schrijven begon op jonge leeftijd: in het eerste leerjaar twijfelde hij wat hij zou worden: brandweerman of schrijver. In het tweede leerjaar was de keuze vrij vlug gemaakt. Tussen die bonken van brandweermannen zou hij in het niets verzinken. Hij zou het dus maar bij schrijven houden. Met vallen en opstaan werd
hij één van de grootste Vlaamse schrijvers én één van de meest gelezen auteurs. Wat velen niet weten is dat hij
naast jeugdboeken, poëzie, toneel, hoorspelen en scenario’s ook grandioze verhalen voor volwassenen schrijft.
Stof genoeg om over te vertellen. En ook dat kan Guy Didelez als de beste: over literatuur, over lezen en schrijven. Het wordt een interview met verrassende invalshoeken, interessante wendingen, humoristische tussenkomsten maar vooral met passie. Nadien kan je in het gezellige theatercafé de schrijver persoonlijk ontmoeten.
Een cultuuravond om niet te missen.
LOCATIE:
INKOM:
INFO/INSCHRIJVINGEN:

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

DE AVONTUREN VAN MENEERTJE FANTASIE : LOTTE IN LETTERLAND
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar en familie
Zo 24 april om 15:00 uur - Woe 27 april om 15:00 uur
Welkom in de wereld van Meneertje Fantasie die verlekkerd is op
boeken lezen en verhaaltjes verzinnen. Als hij in een boek begint te
lezen, komen de lettertjes tot leven en nemen ze ons mee naar een
spannend avontuur. In de verhaaltjes van Meneertje Fantasie speelt
altijd 1 meisje de hoofdrol: Lotte. Met haar rugzak op de schouder
en haar beertje Teddy trekt ze van avontuur naar avontuur.
Deze keer komt Lotte terecht in Letterland: een land waar de zon
altijd schijnt en iedereen vrolijk is, waar al de letters van het alfabet
thuis zijn. Hier worden dan ook zeer veel verhaaltjes geschreven
en in boeken neergepend. Maar er is iets mis in Letterland… de
slechte tovenaar Brom wil al de lettertjes van Letterland stelen, in de soep doen en opeten! Als Brom hierin
slaagt, verdwijnen al de letters van het alfabet en dan kan niemand nog een boek lezen. Of Lotte tovenaar Brom
kan tegenhouden kunnen we nog niet verklappen, maar dat ze veel hulp krijgt van de bewoners van Letterland,
dat staat vast. Samen gaan ze een spannende strijd aan met tovenaar Brom.
De kinderen worden ondergedompeld en meegenomen in een fantasierijk verhaal vol spanning, humor, muziek
en leuke liedjes.
LOCATIE:
INKOM:
INFO/RESERVATIES:

24 april in theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, Kapelle-op-den-Bos
27 april in gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, Kapelle-op-den-Bos
€ 5 voor kinderen - € 8 voor volwassenen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vorming

WORKSHOP KRUIDEN COCKTAILS
Zo 17 april 10:00 uur - 12:00 uur
Met de zomer voor de deur en allerlei kruidenpotjes die opduiken in onze keuken, is het weer tijd om te experimenteren. Eenvoudige cocktails maken die
net dat ietsje meer hebben…. Wat dacht je van een cocktail met verse kruiden?
Leer de skills van een bartender of barlady aan en treed binnen in de
magische wereld van mixen en shaken.
Deze cocktailworkshop bestaat uit een korte inleiding over verschillende
dranken en bereidingswijzen (shaking, stirring, building, muddling en
mixing). Nadien maak je vier verschillende cocktails waarbij de nodige
uitleg gegeven wordt over de geschiedenis van de cocktails. Ook de
ingrediënten worden uitgebreid toegelicht. Er wordt een menukaartje ter beschikking gesteld waar alle cocktails
nog eens in details staan uitgelegd.
Na het volgen van deze workshop weet je hoe je deze zomer je gasten kan verleiden met je eigen liquide hoogstandje.
BEGELEIDING:
LOCATIE:
INSCHRIJVINGSGELD:
INFO/INSCHRIJVINGEN:

Miraeus Cocktail Services
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 30 inclusief dranken
015 71 02 53, info@gcoudepastorie.be of www.gcoudepastorie.be

Kunst en ontmoeting

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
van 29 april tot 8 mei
Met als thema ‘Match’ doet ook onze gemeente mee aan de week van de amateurkunsten 2016. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het woonzorgcentrum Akapella, verschillende Kapelse verenigingen en vele vrijwilligers slaan de handen in elkaar om een
‘Match’ te zoeken tussen kunst en ontmoeting.
Op het programma staan:
- Vrijdagvoormiddag 29 april: start kunst in huis in Akapella.
- Vrijdagnamiddag 29 april: Eurosongfestival in Akapella.
- Zaterdagnamiddag 30 april: workshops van ‘Boost Your Locals’ in het jeugdontmoetingscentrum.
- Zaterdagavond 30 april: Concert ‘Iever en Eendracht’ met als thema Budapest by Night
in het Sint-Godelieve-instituut en optredens van ‘Boost Your Locals’ in het jeugdontmoetingscentrum.
- Maandagnamiddag 2 mei: workshops ‘insectenhotel maken’ in Akapella.
- Dinsdagvoormiddag 3 mei: kamervertellingen in Akapella.
- Dinsdagnamiddag 3 mei: workshops ‘juwelen maken’ in Akapella.
- Woensdagvoormiddag 4 mei: workshop ‘hapjes en punch maken’ in Akapella.
- Woensdagnamiddag 4 mei: dansnamiddag en bal in Akapella.
- Donderdagvoormiddag 5 mei: feestmarkt met expo kunstkring Kapelle-op-den-Bos
in het administratief centrum.
- Zaterdagnamiddag 7 mei en zondagnamiddag 8 mei: expo kunstkring in administratief centrum.
De uitgebreide informatie over dit WAK-programma wordt opgenomen in het volgende infokanaal.

www.gcoudepastorie.be

