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Aanbod Playerwater
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Podium Theater Playerwater

HET OMARMEN VAN EEN PAARD
Marian Boyer
17-18-23-25-29 november en 1-7-8-9 december
telkens om 20.00 uur
Vier ontwortelde mensen zijn tot elkaar veroordeeld in een verlaten bergdorp. De motieven om zich van de stad
af te keren verschillen, maar het noodlot nooit meer gehecht te raken sleurt hen allen mee. Overleven is een kunst
die niet voor iedereen is weggelegd.
MEDEWERKERS
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Agnes Vergaelen, Karen Vande Walle, Jan Peeters en Chris De Bont
Theater Playerwater,
Oudstrijdersstraat 81,
1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of www.playerwater.be

THE TRUTH ABOUT KATE
Jibbe Willems
Verwachte speeldata februari - maart 2018
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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Podium Theater Playerwater

THE COVER UPS OF ALABAMA
Johan Heldenbergh & Mieke Dobbels
Verwachte speeldata mei-juni 2018
Wanneer Monroe en Alabama verliezen wat hen
het kostbaarste is, reageren ze daarop radicaal anders.
De ene verliest zich in woede, de ander zoekt troost en
een uitweg. Verdriet dat hebt ge niet meer, als het zo groot
is. Verdriet dat zijt ge. Het was allemaal wel vree country.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

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

3

4

|

Podium

BEL AYRE
T.v.v. 11.11.11.
Vr 17 november om 20.30 uur
Bel Ayre is de groep rond jazzgitarist Peter Verhelst en sopraan Lieselot De Wilde met Jean-Philippe Poncin
(klarinet) en Lode Vercampt (cello). Bel Ayre is een pan-Europese term voor mooi lied. De naam suggereert een
verbinding tussen verschillende talen en culturen en verduidelijkt het opzet van de groep: verschillende muzikale
werelden te laten samenvloeien, contrasteren, elkaar beïnvloeden en inspireren. Vanuit hun verschillende muzikale achtergrond brengen de muzikanten klassiek, levenslied, jazz en traditionele muziek bij elkaar en weten ze
hiermee een zeer breed kleurenpalet te creëren.
Bel Ayre brengt hun interpretatie van een selectie Napolitaanse liederen met hun zonnige en tegelijk melancholische plaat: A Canzone ‘e Partenope.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 15
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

PIET DURFT NIET (3+)
De Proefkonijnen
Wo 22 november om 15.00 uur
Sinterklaas heeft een probleem! Eén van zijn zwarte
pieten heeft last van hoogtevrees en is nog nooit door de
schouw gekropen. Hij moet
blijven oefenen tot hij wél
op de daken durft en zo een
échte zwarte piet kan worden! Kom jij hem helpen om
snel te worden zoals de andere Zwarte Pieten? Bovendien
kom je ook te weten hoe hij
Sinterklaas heeft leren kennen en wat je moet doen om
Zwarte Piet te worden.
Piet durft niet is een interactieve Sinterklaasvoorstelling, die een heleboel vragen beantwoordt over de Sinterklaastraditie. De voorstelling is bijzonder actueel: het centrale thema is namelijk hoe Zwarte Piet aan zijn kleurtje
komt. De generatie overschrijdende stijl van deze originele en tot de verbeeldingsprekende vertelling weet niet
alleen de jongsten te boeien, maar neemt ook de ouders en grootouders mee op sleeptouw!
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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De Alzheimer Code

WIJS MAAR NIET UITGELEZEN
Ma 6 november van 14.00 tot 16.00 uur
Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en personeelsleden die werken met en zorgen
voor personen met dementie. Voorlezen aan ouderen met dementie vergt een specifieke aanpak. In deze vorming kijkt men naar hoe kan omgegaan worden met personen met dementie en de verschillende invalshoeken
over hoe voor hen voor te lezen.

DEELNAME
INFO/INSCHRIJVINGEN

Residentie Paaleyck
K. Muyldermanslaan 12, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be of www.alzheimercode.be
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De Alzheimer Code

AUTEURSLEZING ‘MIST. MIJN MOEDER EN IK’
Leen Persijn
Do 16 november om 14.30 uur
Leen Persijn vertelt over de ervaringen met haar dementerende moeder, ze vertelt over haar falend geheugen,
haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies en de vaak hilarische anekdotes. Ze vertelt
openhartig hoe ze zelf, met vallen en opstaan, met dementie heeft leren omgaan. Tussendoor brengt ze enkele
passende teksten en poëzie en zingt ze een paar liederen.
SPREKER
LOCATIE
DEELNAME
INFO/INSCHRIJVINGEN

Leen Persijn
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be of www.alzheimercode.be

DOCUMENTAIRE ‘FEEL MY LOVE’
Met nagesprek
Vr 24 november om 14.00 uur
‘Feel My Love’ is een pakkende observatie van het menselijke bestaan en schetst een intiem portret over
leven en oud worden met dementie. Over een periode van vier seizoenen werden de bewoners van Huis Perrekes gevolgd in hun dagelijkse rituelen, gedragen door elkaar en hun omgeving. Bewust verteld op een lichte toon en met muziek als rode draad kijkt de film naar wat er nog is, niet naar wat verloren ging. ‘Feel My
Love’ gaat over liefde, loslaten, verwondering en het menselijke verlangen om er te zijn tot het einde. Na de
documentaire volgt een nagesprek onder leiding van Lieselotte Ronse, muziektherapeute bij Huis Perrekes.
SPREKER
LOCATIE
DEELNAME
INFO/INSCHRIJVINGEN

Lieselotte Ronse
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
02 454 54 01 of www.archeduc.be
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Tentoonstelling

DE ONTMOETING
Kunstkring Kapelle-op-den-Bos
Van 9 tot 26 november
In het verlengde van de succesvolle hommage aan Evert Larock tijdens de
najaarstentoonstelling 2016 laten de leden
van de Kunstkring zich deze keer inspireren door de Kapelse kunstenaar Guido Van
Causbroeck. Het thema van de tentoonstelling is ‘De Ontmoeting’, naar de beeldengroep van Guido in de Mechelseweg
in Kapelle-op-den-Bos. Als voorbereiding
van deze tentoonstelling hebben de leden
in de loop van het jaar Guido ontmoet. Ze
kregen de gelegenheid kennis te maken met
deze veelzijdige en boeiende kunstenaar en
zijn werk en brachten een bezoek aan zijn
atelier.
Tijdens hun zoektocht naar de ziel van deze
Kapelse kunstenaar ontdekten ze de veelzijdigheid van zijn werk en de emoties die hij
opwekt. De Kapelse kunstenaars laten nu
ook op hun beurt in hun ziel kijken en tonen
hun emoties die Guido bij hen oproept via
hun creaties.

Deelnemende kunstenaars:
Anne-Mie Breugelmans
Goedele Goetelen
Jean Wuyts
Louis Cuyt
Nadine Windey
Rita Boon

Bernice Van Hoye
Gisela Spruyt		
Hilde Thielemans
Jean Van Campenhout
Julia Pas
Linda Vandewalle
Louis Hellemans
Marian De Rauw
Nicole Christiaens
Paula Steinmetzer
Wendy Thielemans		

Speciale gast: Guido Van Causbroeck
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de expo ‘De Ontmoeting’ van de Kunstkring van
Kapelle-op-den-Bos. Opening op donderdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur in gc de oude pastorie met
inleiding van Paul De Prins, voorzitter EVA-vzw GC de oude pastorie.
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 en zo van 14.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van de kunstenaars is aanwezig op zaterdagen en zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vorming

WIJNDEGUSTATIE
Vr 24 november om 20.00 uur
Tijdens deze degustatie proef je een zevental unieke wijnen. De avond wordt gestart met een mousserende wijn,
gevolgd door drie witte en drie rode wijnen. Elke wijn wordt voorzien van de nodige uitleg over de wijnstreek,
de wijnbouwers, de gebruikte druivensoorten en de karakteristieke eigenschappen van de wijn. Stap voor stap leer
je ook aan hoe je nu wijn moet degusteren. Samen met andere deelnemers ga je op zoek naar de verschillende
smaken in elke wijn.
Het gebeuren is zeer interactief. Deelnemers hebben de kans om vragen te stellen en na de degustatie kunnen de
geproefde wijnen aan een voordeeltarief gekocht worden.
BEGELEIDING
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Joeri Van Goidsenhoven, wijnen Paaleyck
gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 25, inclusief dranken
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op 1-2-3 november.

www.gcoudepastorie.be

