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Ontmoeting

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Van 29 april tot 8 mei
Tijdens de week van de amateurkunsten (WAK) worden in heel
Vlaanderen en Brussel de amateurkunstenaars in de kijker
geplaatst met dit jaar als thema ‘MATCH’. MATCH staat voor
wedstrijd maar evenzeer confrontaties aangaan, grenzen doorbreken en vooral samenwerken.

Vrijdag 29 april - Akapella
Galerie Akapella: kunst in huis
De WAK gaat in woonzorgcentrum Akapella op een zeer persoonlijke manier van start. De bewoners kunnen gedurende 2
weken een kunstwerk in bruikleen krijgen van een lokale kunstenaar. De kunstenaar bezorgt het kunstwerk met een uitleg over de
techniek, de boodschap en het persoonlijk verhaal achter het werk. De bewoner kan dan genieten van ‘zijn
kunst in huis’ maar evenzeer familie, vrienden, medebewoners en personeel mee laten genieten van zijn
‘persoonlijk tijdelijk museum’.

Akapellasongfestival met live act
Om 15:00 uur
We keren terug naar de zaterdagavonden voor de televisie waar
vol spanning de muzikale talentenjacht ‘Canzonissima’ werd
gevolgd, waarvan de winnaar naar het Eurovisiesongfestival
mocht. We beleven deze periode opnieuw op vrijdagnamiddag
met eurosongliedjes die na al die jaren nog in ons geheugen zijn
blijven hangen. Elk nummer krijgt punten en de gekozen winnaar
brengt als afsluiter zijn grootste hits.

Zaterdag 30 april - SGI
Concert Iever & Eendracht
Koninklijke Fanfare Iever & Eendracht zet zijn virtuele wereldreis verder en gaat van Ierland (Irish Music
& Dance) naar Hongarije. Met dit concert brengen ze een variëteit aan Hongaarse muziek met als gastsolist,
violist Jeroen Goegebuer.
Na het optreden kan het aanwezige publiek zich laten verwennen met een Hongaarse maaltijd: goulash. Liefhebbers zullen hierbij een bijhorend lekker wit of rood wijntje kunnen drinken.
Het concert gaat door in het SGI, Gonzaguazaal, Mechelseweg 129, 1880 Kapelle-op-den-Bos en start
om 19:00 uur
Inkomkaarten zijn verkrijgbaar in voorverkoop aan € 8 of aan de kassa aan € 10.
Meer informatie kan bij Rudi Keuleers (0475 44 44 96) en Frans Geerts (0477 43 41 24) bekomen worden.
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Zaterdag 30 april - JOC
Boost your locals: een dag vol lokaal muzikaal talent!
Boost your locals keert op zaterdag 30 april terug naar het JOC
in Kapelle-op-den-Bos. In het kader van de WAK worden lokale
muzikale helden de kans aangeboden om met hun muziek naar
buiten te komen en jong en oud samen te brengen.
In de namiddag worden 2 gratis workshops georganiseerd voor
iedereen die muziek ademt en leeft. Een workshop home recording voor alle muzikanten die hun vette gitaarriffs of hun geniale
drumsolo’s willen opnemen maar niet weten hoe dat juist moet.
Daarnaast een initiatie deejayen voor iedereen die er wel eens van
gedroomd heeft om hun favoriete platen aan elkaar te mixen! Als één van deze 2 workshops iets voor jou
lijkt, schrijf je dan snel in via boostyourlocalskodb@gmail.com, want de plaatsen zijn beperkt.
Om 20:00 uur, na de workshops begint de gekende formule van vorig jaar. Vier bands met een link met de
gemeente komen het beste van zichzelf geven in een gezellige setting. Met een hapje en een drankje kan men
genieten van de muziek met daarna een geweldige afterparty.
Kom zaterdag 30 april naar het JOC in Kapelle-op-den-Bos en steun jullie lokale helden want ook in Kapelleop-den-Bos leeft er muziek!
e-mail:
boostyourlocalskodb@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/boostyourlocalskapelle/

Maandag 2 mei - Akapella
Ochtendgymnastiek om 10:00 uur
Op maandagochtend zullen de bewoners van Akapella samen met een klasje kleuters op een speelse manier
aan beweging doen. Een wedstrijd bewegen tussen jong en minder jong, als dat geen match is…

Insectenhotel om 15:00 uur
Een insectenhotel lokt niet alleen bijtjes en insecten maar ook mensen. Kijken naar dit prachtig schouwspel,
naar het komen en gaan van de gasten in het hotel, brengt uren kijkplezier.
De zomer zorgt steevast voor insectjes, Akapella zorgt samen met de mensen van Natuurpunt en de leerlingen van het STK voor een passend hotel.

Dinsdag 3 mei - Akapella
Kamervertellingen om 11:00 uur
Verhalen en vertelsels zijn van alle tijden. Op dinsdagvoormiddag
komt er een persoonlijke verhalenverteller op bezoek in de kamer
of flat van de bewoners van Akapella. De verhalenvertellers van
dienst zijn leerlingen van het SGI. Zij lezen voor de bewoners en
enkele lagereschoolkinderen prachtige verhalen voor. Sprookjes
bestaan, zoveel is zeker!
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Juwelen maken om 15:00 uur
Om op woensdag de WAK met een denderend feest af te sluiten, worden op dinsdagnamiddag prachtige
juwelen gemaakt onder begeleiding van leden van de Kunstkring Kapelle-op-den-Bos. Bij een feest hoort
uiteraard een aangepaste outfit.

Woensdag 4 mei - Akapella
Hapjes om 11:00 uur
Ter voorbereiding van het feest zullen de dames van de KVLV bijstaan bij het maken van hapjes en een
heuse punch.

Make-up time om 14:00 uur
In het kapsalon kan men terecht voor een vleugje make-up, een bloem in het haar of een wolkje lak zodat
iedereen er feestelijk uitziet voor de dansnamiddag.

Dansnamiddag om 15:00 uur
Prachtig opgemaakt, dansschoenen aan, de jukebox die weerklinkt en plots waan je jezelf 60 jaar terug in
de tijd. Met gastoptreden van dansgroep ‘Animo’. De dansnamiddag is de grote afsluiter van de WAK. De
week van de ‘MATCH’.
Alle activiteiten in het woonzorgcentrum Akapella staan open voor alle geïnteresseerden. Graag vooraf verwittigen via info@akapella.be of via het nummer 015 71 50 20.
Werken mee aan deze week van de amateurkunsten:
woonzorgcentrum Akapella en haar vrijwilligers, cultuurdienst Kapelle-op-den-Bos, gc de oude pastorie,
KF Iever & Eendracht, Kunstkring Kapelle-op-den-Bos, KVLV Kapelle-op-den-Bos, Animo, Natuurpunt
Kapelle-op-den-Bos, STK, SGI, Neos & de ‘Lokale Helden’.

GROTE KANAALDAG
Van Kapelle-op-den-Bos -> Vilvoorde -> tot Brussel/Molenbeek
Zondag 1 mei
Tijdens dit event kan je in één dag per schip
(en fiets) de ganse lengte van het Zennekanaal van Kapelle-op-den-Bos tot hartje
Brussel ontdekken: een kanaalgedeelte dat
aan een ware revival bezig is. Er gaat geen
dag voorbij of er is sprake van één of ander
nieuw project aan het water. Vanaf het dek
van de Verdi en de Waterbus zal je de vele
veranderingen van nabij kunnen observeren,
terwijl een gids commentaar geeft bij de
beelden die je oppikt.
Je kan opteren om er een ganse dag op uit te
trekken en tussen de boottochten halt te houden in Vilvoorde of Molenbeek. Op beide
locaties staan er tal van activiteiten op het
programma, voor jong en oud!
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Boottochten
• Boottocht van Kapelle-op-den-Bos naar Vilvoorde: om 09:15 uur (aankomst Vilvoorde: 10:15 uur) en
om 13:15 uur (aankomst Vilvoorde: 14:15 uur). De fiets kan aan boord!
• Waterbus-direct van Vilvoorde-Steenkaai naar Brussel en Molenbeek (fiets kan niet aan boord): 11:00
uur, 12:00 uur, 13:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur, 16:00 uur.
Met gidsing over de ‘grote vernieuwingen rond het kanaal’.
• Rondvaarten van Brussel tot sluis van Molenbeek: 12:30 uur, 13:30 uur, 14:30 uur, 15:30 uur.
Nieuw Molenbeek aan het water.
• Waterbus-direct van Brussel-Becokaai terug naar Vilvoorde: 12:00 uur, 13:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur,
16:00 uur, 17:00 uur.
• Boottocht van Vilvoorde terug naar Kapelle-op-den-Bos: 17:15 uur. De fiets kan aan boord!

Een greep uit het programma in Vilvoorde (Steenkaai)
Geleide wandelingen en bezoeken (centrumwandeling: om 11:00 uur en 15:00 uur - ‘Watersite’ wandeling:
om 12:00 uur en 14:00 uur - bezoek Tyndale-museum en site Tuchthuis: om 13:00 uur). Brocante’ en gezellige brunch in de Kruitfabriek - Topper is het Springkastelenfestival, met keuze uit 20 verschillende gekke en
grappige modellen springkastelen. Drankenterras en muziek…

Programma in Molenbeek (Becokaai en langs het kanaal)
Brusselaars en Molenbekenaars willen tijdens deze Kanaaldag hun gemeente anders in de kijker zetten. Via
tal van initiatieven, ontstaan in lokale ateliers, buurthuizen, in kleine horecazaken en bij gewone burgers, wil
men een positieve ‘stroom’ door de stad sturen.
Op deze Kanaaldag: geleide wandeling ‘Grande Canal’ (NL), creatieve ateliers, kookworkshops op de kade,
bezoek van de klokkentoren Saint-Remi, Molenbeekse ‘Greeters’,…
DEELNAME
INFO

€ 2 en € 4 (heen/terug) – kind 1/2de prijs – fiets aan boord € 1
Kanaaltochten Brabant, 02 218 54 10 of www.kanaaltochtenbrabant.be

Expo

KAPELSE KUNSTENAARS TONEN HUN WERK
Kunstkring Kapelle-op-den-Bos in kader van WAK
Van 5 mei tot 8 mei
Tijdens het Hemelvaartweekend tonen de Kapelse kunstenaars van de
Kunstkring opnieuw hun meest recente werk. De inkomhal van het administratief centrum wordt dat weekend voor u weer omgetoverd tot een
kunsttempel!
Door kleur en vorm, beeld en ritme, harmonie, contrast en expressie vertellen de kunstenaars hun eigen persoonlijke verhaal en laten ze de bezoekers
binnenkijken in hun ziel! U bent van harte uitgenodigd om mee te komen
genieten! Tijdens deze vrije dagen kan u ook rustig de tijd nemen om een praatje te slaan met de makers van deze
werken. We zorgen alvast voor een gezellige sfeer, een drankje en een hapje.
De opening van de tentoonstelling heeft plaats tijdens de feestmarkt op donderdag 5 mei om 10:30 uur in het
administratief centrum. De inleiding wordt verzorgd door Ria Devos, schepen van cultuur. Iedereen is van harte
welkom!
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Deelnemende kunstenaars:

LOCATIE
TOEGANG

INFO

Anne-Mie Breugelmans
Annick De Schryver
Bernice Van Hoye
Erik Sanders
Filo Schellemans
Gisela Spruyt
Goedele Goetelen
Hilde Thielemans

Jean Van Campenhout
Jeanine Van Riet
Julia Pas
Linda Vandewalle
Louis Hellemans
Marian De Rauw
Paula Steinmetzer
Rita Boon

administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis,
do 5 mei van 10:00 tot 15:00 uur, vrij 6 mei gesloten,
za 7 en zo 8 mei van 14:00 tot 17:00 uur
Een delegatie van de Kunstkring is aanwezig.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

PETER LIVENS & MONIQUE TROCH
Van 12 mei tot 29 mei
Peter Livens zijn werken zijn uitgesproken figuratief waarbij
houtskool zijn geliefkoosd medium is. Veelal vormen ‘landschappen’ zijn inspiratiebron waarbij licht en atmosfeer cruciaal zijn. Het ontbreken van kleur vindt hij hier geen obstakel
om de schoonheid en de kracht van de natuur weer te geven.
In zijn stillevens zien we de laatste tijd een hernieuwde belangstelling voor kleur waarbij het licht en de afgewogen compositie een eigen ‘stille’ schoonheid creëren.
Het werk van Monique Troch valt onder het impressionisme
waarbij de natuur de voornaamste inspiratiebron is. Ze schildert
kleurrijke en innemende landschappen die een ietwat dromerige sfeer oproepen: ze tonen iets en toch verbergen ze iets. De
toeschouwer krijgt een impressie van het moment en zo zijn
haar werken gericht op gevoel en atmosfeer. Hierbij laat ze
voldoende ruimte over aan de verbeelding van de kijker.

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
en za-zo van 14:00 tot 18:00 uur
De kunstenaars zijn aanwezig op zaterdagen en zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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MISTERO BUFFO
6-7-12-18-20-28 mei en 3-4 juni
om 20:00 uur
Mistero Buffo is een mysteriespel over het leven van Jezus Christus doorspekt met liedjes geschreven door Wannes Van de Velde. Een echt volks
spektakel met volkse taal. Kenmerkend aan de schrijver Dario Fo is in
hoofdzaak satirische toespelingen op o.a. bureaucratie, religie, de gevestigde orde en de wijze waarop de autoriteiten daarvan misbruik maken, om
zodoende zijn publiek inzicht te verschaffen in de absurditeit van vastgeroeste principes. Hij doet dit echter niet
moralistisch, belerend of dogmatisch, niet via een diepzinnige analyse, maar door de wereld op zijn kop te zetten,
door aannemelijk te maken dat het omgekeerde van wat vaststaat, wel eens waar zou kunnen zijn. Hij weigert de
logica van bestaande conventies te accepteren.
LOCATIE
INKOM
INFO/INSCHRIJVINGEN

theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81,1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of www.playerwater.be

PLAGIHAAT
Vr 13 mei om 20:15 uur
Vanaf oktober 2015 gaat DUF (Wim Dufraing) nog eens solo toeren met
‘PLAGIHAAT’, een avondvullende cabareteske stand-up comedyvoorstelling over
jaloezie, de beste willen zijn, anderen willen nadoen, ideeën pikken en zowat al het
gezever dat daar rondhangt. DUF ontrafelt in dit programma ook ‘normaal ogend menselijk gedrag’ vanaf de geboorte en komt tot de vaststelling dat we allemaal dezelfde
onnozelaars zijn… Vernieuwing bestaat niet echt. Alles is al eens gedaan. Samen met de
show lanceert Wim een gloednieuw album met tijdloze cartoons, zijn derde reeds. En hebt u nog nooit gehoord
van DUF? Kijk dan eens op www.dufcomedy.com.
LOCATIE
INKOM
INFO/INSCHRIJVINGEN

gc de oude pastorie
€ 12 en € 8 (-18 en +60)
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

DE MARCELLEKES
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 27 mei om 15:00 uur
De Marcellekes is een op en top Nederlandstalige band die de beste feestmuziek/schlagers tot bij het publiek brengt.
De Marcellekes zijn drie topmuzikanten die stuk voor stuk houden van een
streepje stevige feestmuziek. Ze zetten in op interactie met het publiek en
brengen de beste Schlagers naar voor waardoor het een echte namiddag vol met ambiance wordt!
LOCATIE
TOEGANG
INFO/INSCHRIJVINGEN

wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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ORGANISATIEPARTNER WORDEN VOOR VLAANDEREN FEEST!
IN 2016?
Een optie op een feestcheque tot € 170 is mogelijk!
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2016 weer een zo breed
mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier. Vanaf 1 juli zal hij weer
de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleuren, met 11 juli zelf
als orgelpunt. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met
Vlaanderen Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen
ook in aanmerking voor een feestcheque tot € 170 als honorering
van de samenwerking!
Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingsactiviteit
in de steigers in de periode van 1 tot en met 11 juli? En wil je die
activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de
campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner
voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.
Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het
moet mensen in de periode van 1 tot en met 11 juli als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven
binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling
krijgt de inspiratie van elke organisator vrij baan.
Uitgaven voor een natje en een droogje blijven hoe dan ook voor eigen rekening van de organisator. Maar via de
feestcheque kunnen na afloop van de activiteit of het initiatief wel een aantal andere organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum € 170.
De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen
Feest!
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare
budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst
oogst’. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!
Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf midden maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu. Op die webstek kan je dan ook
alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij
de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering
die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening
van jouw organisatie.

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op donderdag 5 mei en maandag 16 mei.

www.gcoudepastorie.be

