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RANDSCHILDERINGEN
O.l.v. Stijn Kolacny
4 en 5 mei telkens om 20.00 uur
Op 4 en 5 mei kan je genieten van een multimediale voorstelling met zang, strijkorkest, dans, orgel, piano, percussie en
video o.l.v. Stijn Kolacny (SCALA). Koren, zangers en musici
uit de regio Noordrand brengen tijdens Randschilderingen het
beste van zichzelf. Orgel en dans zorgen voor een fijn accent,
alsook het prachtige decor van de abdijkerk van Grimbergen.
Randschilderingen is een vervolg op de succesvolle voorstelling Stadsschilderingen waar meer dan 100 volwassenen en kinderen uit de hele regio een schitterende voorstelling met zang, woord en beeld brachten. Het is een
project dat georganiseerd wordt door CC Strombeek i.s.m. de cultuur- en gemeenschapscentra Regio Noordrand,
koren Andante & Omnia Cantica, jeugdkoor Cantamico & Kinderkoor Muldermuze en koorzangers uit de regio,
Academie voor Muziek, Woord en Dans Grimbergen en Vilvoorde en Dansgroep Neoluna.
Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Abdijkerk Grimbergen, Kerkplein 1, 1850 Grimbergen
€ 18 - € 8 (-21/dagstudent)
02 263 03 43 of www.ccstrombeek.be

OLGA
Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede
13-18-19-25-26-27 mei en 2-3 juni telkens om 20.00 uur
‘Olga’ is een nieuw toneelstuk gebaseerd op en geïnspireerd door Tsjechows biografie, briefwisseling en kortverhalen. Naar jaarlijkse gewoonte
trekken een familie en aanverwante vrienden/collega’s uit het theatermilieu zich terug in een landhuis om op verhaal te komen. Ditmaal zullen
ze zich ook moeten bezinnen en vergaderen over het voortbestaan van
het huis dat dringend aan restauratie toe is. Probleem blijkt echter dat
het huis zich in een kwetsbaar gebied bevindt en volgens bepaalde communale documenten ‘zonevreemd’ is verklaard. Het betekent zoveel dat
het bedreigde huis officieel niet alleen geen restauratievergunning krijgt,
maar ook niet mag worden afgebroken, noch heropgebouwd. Om uit deze patstelling te komen hebben de
betrokkenen zich verenigd in een vereniging zonder winstbejag. Gegroepeerd hopen ze de officiële instanties te overtuigen van de unieke karakteristieke en culturele meerwaarde van het huis. Maar in de aanloop
van een levensbelangrijke vergadering, waar er gewacht wordt op de Sjalikovs en de Bjelnikovs, de leden
van de raad van bestuur, zonder wie er niet rechtsgeldig vergaderd kan worden, heeft het zestal alle moeite
van de wereld niet ten onder te gaan aan interne amoureuze spanningen, generatieconflicten, jalousie de
métier, rivaliteit, geldzucht, achterklap, frustraties, verdrongen ambities, geheime kamers, ...
SPELERS
MEDEWERKING
TECHNIEK
REGIE
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Jan Peeters, Nadine Bastiaens, Pol Vandeperre, Agnes Vergaelen,
Anneke Devuyst en Chris De Bont
Ann Stroeykens, Harry Fabel en Sander Van der Aa
Myriam Bastiaens en Harry Fabel
Myriam Bastiaens
theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of www.playerwater.be
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Tentoonstelling

LUDO VAN DEN HEUVEL & HENRI VAN BEERSEL
Van 19 mei tot 4 juni
Ludo Van den Heuvel (Tisselt) vindt voor zijn aquarellen een rijkdom
aan inspiratie in zijn onmiddellijke omgeving. De werken zijn gebonden met een zekere aandoenlijkheid en pittoreske waarde of ze nu een
straat, landschap of menselijk tafereel weergeven. Door de duidelijke
figuratie slaagt hij erin herkenning los te maken bij de kijker, met
impressies van de drukte van een stad of de geur van de lente.
Beeldhouwen is voor Henri Van Beersel (Willebroek) een onvoorwaardelijke samenkomst tussen kunstenaar en materiaal. Of het nu gaat om
klei, hout, brons of kunststof, de sculpturen geven keer op keer blijk
van een sterk ontwikkeld gevoel voor massa en volume, reliëf en contour, expansie en deconstructie. Dit zowel wat zijn figuratieve als geometrisch-abstracte werken betreft. De kunstenaar focust zich vooral op
(de eigenaardigheden van) de mens en zijn dagdagelijkse bestaan en
bijgevolg ook op de cyclus van de natuur zelf.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de tentoonstelling van ‘Ludo Van den Heuvel & Henri Van Beersel’.
Opening op vrijdag 19 mei van 20.00 tot 22.00 uur in gc de oude
pastorie met inleiding van Raf Coenjaerts, cultuurfunctionaris
cc De Ster.
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, za - zo van 14.00 tot 18.00 uur
De tentoonstelling is open op donderdag 25 mei.
De kunstenaars zijn aanwezig op zondagen en op donderdag 25 mei.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Tentoonstelling

KAPELSE KUNSTENAARS IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM
Van 25 tot 28 mei
De leden van Kunstkring Kapelle-op-den-Bos
laten de bezoekers van de feestmarkt tijdens
het Hemelvaartweekend opnieuw proeven van
Kapelse kunst. Met een selectie van hun meest
recente werken bieden ze de toeschouwers een
blik op de nieuwe uitdagingen, tekeningen, schilderijen en beeldende kunsten die ze in het voorbije jaar creëerden.
De inkomhal van het administratief centrum
wordt dat weekend weer omgetoverd tot een
kunsttempel. Je bent van harte uitgenodigd om
mee te komen genieten.
De opening van de tentoonstelling heeft plaats
tijdens de Feestmarkt op donderdag 25 mei
om 10.30 uur in het administratief centrum.
Deelnemende kunstenaars:
Anne-Mie Breugelmans
Gisela Spruyt
Jean Van Campenhout
Linda Vandewalle
Luc De Leye
Rita Boon
LOCATIE
TOEGANG

INFO

Bernice Van Hoye
Goedele Goetelen
Julia Pas
Louis Hellemans
Marian De Rauw
Wendy Thielemans

administratief centrum,
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis,
do 25 mei van 10.00 tot 15.00 uur,
vrij 26 mei gesloten,
za 27 en zo 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur
Een delegatie van de Kunstkring is aanwezig.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op 1 en 25 mei.

www.gcoudepastorie.be

