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INHOUDvoor-
woord
Verruim je blik en laat je oog vallen op ons nieuw 
cultuuraanbod.

Met veel zorg, goesting en passie selecteerden wij 
een sprankelend aanbod. Haal er alvast je agenda bij, 
neem ons aanbod onder de loep en maak tijd voor 
cultuur! Want cultuur doet je even stilstaan en laat 
je toe om de wereld door een andere bril te bekijken. 

We hebben steeds een afwisselend programma 
in het vizier. Theater, comedy, muziek, circus, 
exposities,... bekijk het allemaal in detail. Verlies 
samen met ons de tijd uit het oog en geniet van een 
wervelend cultuurseizoen. 

Wij kijken alvast uit naar jullie komst.
Geniet ervan!

Namens het cultuurcentrum-team,

SARAH GODERIS
cultuurfunctionaris

PHILIP KONINGS
schepen van Cultuur
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PRAKTISCHE 
PRIJSFORMULES

ABONNEMENT 

Een abonnement is de voordeligste manier 
om van ons aanbod te genieten. Het 
bestaat uit minstens zes voorstellingen. 
In de abonnementsformule kan je al een 
voorstelling meepikken vanaf 10 euro. Alle 
voorstellingen kunnen in het abonnement 
opgenomen worden. 

Belangrijk! Plan je voorstellingen goed 
in, want eens je abonnement verwerkt is, 
kun je nog enkel tickets kopen tegen losse 
ticketprijs.

KOOP JE ABONNEMENT ONLINE VANAF 
MAANDAG 4 JUNI OM 9 UUR

Surf naar www.blankenberge.be/cultuur 
en klik op ‘Bestel je cultuurabonnement’. 
Hou je identiteitskaart en je bankkaart 
(met bakje) klaar. Online je abonnement 
kopen, biedt heel wat voordelen. Je kiest 
zelf je plaatsje en je abonnement wordt 
meteen verwerkt. 

Lukt het niet om je abonnement online te 
kopen? Surf naar www.blankenberge.be/
cultuur en bekijk de handleiding. Je kunt 
ook bellen naar 050 636 600, we helpen je 
graag verder.

VERWERKING ABONNEMENTEN VIA 
BESTELFORMULIER VANAF MAANDAG 11 JUNI

Probeer steeds eerst online in te schrijven. 
Lukt dit niet, dan kun je een formulier 
invullen en afgeven aan de balie van het 
Infopunt Toerisme of in de brievenbus 
deponeren van CC De Benne.

Betalen kan online (via betalingslink) 
of aan de balie van infopunt Toerisme 
(contant of bancontact). Betaling via 
overschrijvingsformulier is niet mogelijk.

BEN JE JONGER DAN 26?

Je hebt geen abonnement nodig om van 
voordeeltarieven te genieten. Voor elke 
voorstelling betaal je telkens 1,50 euro 
minder dan het abonnementstarief (met 
uitzondering van Jasper Steverlinck). 

LOSSE TICKETS

Vanaf maandag 4 juni om 9 uur kun 
je online losse tickets kopen. Surf naar  
www.blankenberge.be/cultuur en klik op 
‘bestel je cultuurtickets’. Dit is de snelste 
manier om tickets aan te schaffen. Lukt 
het niet om online een ticket te kopen, dan 
kun je vanaf 11 juni ook tickets kopen aan 
de balie van Infopunt Toerisme.

Beslis je de avond zelf, dan kan je een ticket 
kopen aan de ingang. De prijs van losse 
tickets varieert van 12,50 tot 25 euro. Er is 
1,50 euro korting voor senioren (+55). 
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WEBSHOP VAN DE STAD BLANKENBERGE

Neem al eens een kijkje op onze 
webshop en maak je profiel aan. Hou je 
identiteitskaart klaar. Zo kan je op 4 juni 
direct aan de slag gaan. 

Je vindt de webshop via deze link: 
webshopblankenberge.recreatex.be of  
surf naar www.blankenberge.be/cultuur en 
klik op ‘bestel je tickets’. Wist je trouwens al 
dat je met deze login ook tickets kan kopen 
voor heel wat andere vrijetijdsactiviteiten 
van de stad Blankenberge?

INFO VOOR KANSENGROEPEN 

Voor mensen in (kans)armoede zijn er 
verschillende mogelijkheden om van 
cultuur te genieten. Personen met een 
verhoogde tegemoetkoming kunnen 
gratis genieten van cultuur. Neem een 
kijkje in het Sociaal Infopunt van het Sociaal 
Huis (Kerkstraat 155, 8370 Blankenberge).

Het Sociaal Huis is open van 8 uur  
tot 12 uur.

MEER INFO
www.sociaalhuisblankenberge.be
info@blankenberge.be

• Tickets worden niet teruggenomen, noch 
omgeruild, tenzij de voorstelling wordt afgelast. 

• Laatkomers worden enkel toegelaten wanneer 
dat mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens de eerste 
onderbreking. De toegang tot een voorstelling 
kan echter niet worden gegarandeerd en tickets 
van laatkomers worden niet terugbetaald. 

• Alle avondvoorstellingen beginnen om 20 uur. 
De matineevoorstelling start om 15 uur. Bij elke 
voorstelling is er, 45 minuten vóór aanvang van 
de voorstelling, een kassa aan de ingang van de 
zaal voorzien. Hier kan je, indien beschikbaar, 
nog tickets kopen. 

• Het programma, de bezetting en de datum van 
de voorstellingen kunnen, om redenen buiten 
onze wil, wijzigen. 

• In de Saveryszaal is een ringleiding voorzien 
voor mensen die slechthorend zijn. Zo wordt 
het storende achtergrondgeluid bij versterking 
van geluid, niet mee versterkt.

• Het cultuurcentrum Casino is aangepast 
aan rolstoelgebruikers. Er zijn twee liften 
die toegang verschaffen tot de verschillende 
verdiepingen van het gebouw. Gelieve bij je 
plaatsbespreking steeds te melden dat je je 
met een rolstoel verplaatst, zo kunnen wij je een 
geschikte plaats geven. Indien gewenst zal een 
medewerk(st)er je naar je plaats begeleiden. 
Er is een aangepast toilet met brede deur in de 
sanitaire voorzieningen. 

• Bij avondvoorstellingen van het cultuurcentrum 
kan je parkeren op de wandelweg van de 
Zeedijk. De slagboom ter hoogte van de 
Charlierhelling wordt omstreeks 19.15 uur 
geopend. Na de voorstelling moet de 
wandelweg opnieuw vrijgemaakt worden.

• Er is een algemeen rookverbod van kracht in 
het cultuurcentrum.

• Gelieve steeds je gsm uit te schakelen tijdens 
de voorstellingen.

• Fotograferen en beeld- en geluidsopnames 
maken tijdens de voorstellingen is verboden. 

• Het is niet toegelaten tijdens voorstellingen 
te drinken of te eten, tenzij de bar in de zaal is 
geopend. 

• De sanitaire voorzieningen bevinden zich 
achteraan in de Saveryszaal. 

HUISREGELS & WEETJES
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LOGO’S EN SAMENWERKINGEN 

Dit jaar labelen we de voorstellingen 
opnieuw met het TE ONTDEKKEN logo. 
Dit logo plaatsen we bij voorstellingen die 
misschien niet meteen een belletje doen 
rinkelen, maar die je absoluut moet leren 
kennen. Ga op blind date en proef van 
onze onontdekte parels. 

Bij sommige voorstellingen, waarvan we 
overtuigd zijn dat ze het ‘jonge volk’ zullen 
aanspreken, plaatsten we het JONG VOLK 
logo. Laat de leeftijdsgrens van 26 hierbij 
geen limiterende factor zijn. De JONG 
VOLK voorstellingen zijn er voor al wie jong 
van hart is. 

Dit seizoen is er één matineevoorstelling op 
zondagmiddag. Deze voorstelling kan ook 
dit jaar in het abonnement opgenomen 
worden. Voor de ticketprijs van 10 of 12,50 
euro geniet je van een mooie voorstelling 
én een gratis koffie met gebak. 

Ook families met kinderen zijn van harte 
welkom. Wij bieden één voorstelling aan 
die uitermate geschikt is voor gezinnen 
met kinderen. Deze voorstelling krijgt het 
WE ARE FAMILY logo.

BLIJF OP DE HOOGTE. WORD FAN VAN HET 
CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE OP FACEBOOK 

We organiseren geregeld wedstrijden of 
leuke acties op onze pagina. Als fan van 
ons cultuurcentrum maak je grote kans 
om een gratis ticket te winnen. Je vindt 
er ook recensies, geluidsfragmenten en 
filmpjes van voorstellingen én je kan er 
online tickets en abonnementen bestellen.

WEBSITE

Op onze website www.blankenberge.be/
cultuur vind je alles wat cultuurcentrum 
Blankenberge te bieden heeft. 

NIEUWSBRIEF | DE CULTUURBOEKER

Maandelijks sturen we een elektronische 
nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven van 
het culturele aanbod in Blankenberge en 
regelmatig kans maken op een duoticket? 
Abonneer je op de nieuwsbrief via 
www.blankenberge.be.

VIERMAANDELIJKSE FOLDER

In de viermaandelijkse publicatie staat up-
to-date informatie over het aanbod van het 
cultuurcentrum. Woon je in Blankenberge, 
Zuienkerke, Zeebrugge of Lissewege dan 
krijg je deze folder gratis thuisbezorgd. Je 
kan ze ook vinden in Infopunt Toerisme,  
CC Casino en in andere stadsdiensten.

HALLO BLANKENBERGE

Het stadsmagazine Hallo Blankenberge 
is hét nieuwsmagazine van de stad. Het 
aanbod van het cultuurcentrum komt 
er ook uitgebreid aan bod. Je kan Hallo 
Blankenberge ook bekijken via de website 
www.blankenberge.be. 

INFO & RESERVATIE
Online ticket- en abonnementenverkoop

www.blankenberge.be/cultuur

Ticketverkoop aan de balie 
van het Infopunt Toerisme

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

OPENINGSUREN:
oktober tot en met maart:

van maandag tot en met zaterdag 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur

zondag en feestdagen gesloten
april tot en met september:

van maandag tot en met zondag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur

juli en augustus:
elke dag open van 9.30 tot 18 uur

TELEFONISCH OF PER MAIL
Cultuurcentrum

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 600 

cultuur@blankenberge.be

INFOPUNT TOERISME 
T 050 636 620
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CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Retro Dansfeest

Retro Dansfeest 
Op de openingsavond van het nieuwe  
cultuurseizoen zetten we ons beste been-
tje voor met Radio Modern. Dit is sinds tien 
jaar hét retro dansfeest van Vlaanderen 
met mooi uitgedoste vrouwen, rockers en 
tot de laatste centimeter gevulde dans-
vloeren. 

Een knallende liveband, een dansles waar-
in je de jive en lindy hop aangeleerd krijgt, 
swingende dj’s, de Modernettes met hun 
Beauty Boudoir en een vintage fotodecor 
zijn de vaste onderdelen van de typische 
Radio Modern avond. De danslessen en 
Beauty Boudoir zijn uiteraard op vrijwillige 
basis, wie liever rustig van een zittend op-
treden geniet, kan dit ook.

Back to the nifty fifties and swinging forties 
dus: Radio Modern is een nostalgische trip 
voor jong én minder jong!

 RADIO MODERN

CC Casino – Saveryszaal // opgelet, deze voorstelling start om 19U30!
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Theater
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22
SEPTEMBER ‘18

ZATERDAG

dansinitiatie om 19U15
optreden om 20u

King Lear
King Lear is dé klassieker die je gezien 
moet hebben. Bol van gekonkel en verraad, 
van onrecht en verderf, maar zeker ook van  
klaterende taal. In regie van Servé Hermans 
en gespeeld door een sterrencast bestaan-
de uit onder meer Huub Stapel als King 
Lear, Wilfried de Jong als de nar, Porgy 
Franssen, Dirk Roofthooft en Sylvia Poorta. 
De tekst van William Shakespeare wordt 
bewerkt door Jibbe Willems. 

De oude koning Lear wil zijn rijk  
verdelen onder zijn drie dochters. Om 
beurten vraagt hij hen hoeveel ze van hem 
houden. Maar de jongste dochter Cordelia 
heeft een geweten. Ze weigert de vleierij 
van haar oudere zussen te overtreffen en 
uitgerekend zij, de oogappel van haar 
vader, wordt verstoten. 

Regisseur Serve Hermans heeft een voor-
liefde voor voorstellingen met beelden-
de ensceneringen en veel acteurs. In 2015 
bracht hij samen met Jibbe Willems een 
veelgeprezen, muzikale Othello naar de 
theaters. Ze werkten daarna samen aan 
Eyes wide shut, Pinkpop en La Superba.

19u30
Inleiding om 18u45

 MAASTRICHT 
28
SEPTEMBER ‘18

VRIJDAG

 TONEELGROEP 

www.radiomodern.be www.toneelgroepmaastricht.nl
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CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Live dans- en muziekshow

 RAGÚS 

CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Muziek

17

5
OKTOBER ‘18

vrijdag

20U

In 1986 trok Paul Simon naar Zuid-Afrika, 
voor de opnames van het album  
‘Graceland’. Meer dan 20 jaar later ging ook 
Sioen naar het land van Nelson Mandela 
en gospel voor de opnames van ‘Calling Up 
Soweto’. Sioen, in de voetsporen van Paul 
Simon...

Het album ‘Graceland’ herbergt  
enkele grote hits die iedereen kent:  
‘You Can Call Me All’, ‘Diamonds On The 
Soles Of Her Shoes’, ‘Under African Skies’ 
… maar Sioen leerde het volledige album 
pas echt goed kennen toen hij zelf naar 
Zuid-Afrika trok. 

Hij trok naar Soweto, de bekendste 
township van Johannesburg. 

De interactie met plaatselijke muzikanten 
werkte zo aanstekelijk dat Sioen besliste 
om er een volledig nieuw album op te 
nemen, toevallig in dezelfde studio waar 
‘Graceland’ werd ingeblikt. 

Voor de gelegenheid inviteert Sioen  
opnieuw de Zuid-Afrikaanse backing vocals 
uit Soweto, N’Faly Kouyaté  uit Guinea (Afro 
Celt Sound System) en Rony Verbiest op  
accordeon en saxofoon. 

20U

 SIOEN, N’FALY KOUYATÉ, 
 RONY VERBIEST EN BAND

13
OKTOBER ‘18

ZATERDAG

\\          PODIUM

Ragús, een van de parels uit de Ierse 
dans- en muziektraditie, is terug met een 
nieuwe show. Met nieuwe choreografie, 
nieuwe songs en lichteffecten. Het Ierse  
volksspektakel toert al tien jaar non-stop 
door Nederland en België en blijft een  
absolute must. Het gezelschap brengt 
het beste dat Ierland te bieden heeft.  
Een wervelend feest vol kleur, klank en rit-
me, dat je meesleept in de sfeer van een 
volksfeest op een Iers dorpsplein.

Gestoeld op authentieke dansstijlen met 
razendsnel voetenwerk, hartverwarmende 
songs, prachtige kostuums en de klanken 
van traditionele akoestische instrumenten. 
Met zijn nieuwe repertoire blijft Ragús 
bij de tijd, maar ook trouw aan de Ierse  
tradities. Dat is de kracht van Ragús, de 
hartslag van Ierland!

Wie een unieke live-ervaring van het  
‘Ierse gevoel’ als het ultieme avondje uit 
ziet, wordt bij Ragús niet teleurgesteld.

The Show
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Sioen Plays Graceland
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CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Theater in het West-Vlaams

Slachtinge
Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De 
Graeve en Tom Ternest maken zich op voor 
een partijtje verbaal boksen.

Wanneer de elfjarige Ferdinand leeftijds-
genootje Bruno met een stok twee tanden 
uit de mond slaat én daarbij geen berouw 
toont, moeten de volwassenen praten. 
Dat vinden de ouders van het slachtoffer. 
Dus komen de twee koppels samen om 
op een beschaafde manier te zoeken naar 
oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn im-
mers ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. 
Politiek correct ook. En verstandig.

De gezelligheid slaat gauw om.
Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt  
beschaving ver te zoeken.  Kromme rede-
neringen monden uit in valse logica, ver-
keerde argumenten worden aangehaald 
tot uiteindelijk de maskers afvallen en de 
laatste schil zichtbaar wordt: de eenzame 
en kleinzerige mens die de schijn probeert 
hoog te houden.

Theatermakery Het Eenzame Westen ver-
bindt klassiekers aan de West-Vlaamse taal, 
ze brengen pakkend theater vol schrijnen-
de humor in een speelse taal die tot ver  
buiten West-Vlaanderen verstaanbaar is.

CC Casino – Consciencezaal 
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Humor

19

\\          PODIUM

26
OKTOBER ‘18

vrijdag

Ik doe mijn best
Lukas Lelie stapte in 2012 voor het eerst op 
een podium om te vertellen dat hij één en 
ander niet begrijpt en niet kan. In plaats 
van het hem uit te leggen, werd er met 
hem gelachen, en dit leverde hem in 2014 
Humo’s Comedy Cup op. 

In ‘Ik doe mijn best’ kijkt Lukas terug op 
de jongen die hij was: een dikkertje met 
een passie voor fretten. Geen verfijnd of 
hoogstaand voedsel, maar véél. Als kind al  
maakte hij er een sport van de verstop-
te koekjes in huis altijd terug te vinden. 
De enige sport waar hij ooit goed in was,  
overigens.

Maar zoals een zelfbewuste jongeman 
doet, kijkt Lukas ook naar de man die hij 
intussen geworden is: een (iets minder) 
dikke, die langzaam aan de banden met  
thuisfront doorknipt. Koken doet hij zelf, als 
het maar snel gaat. Zijn was brengt hij nog 
naar de mama en een lief heeft hij nog niet, 
maar dat zal wel snel komen nu hij bekend 
staat als een grappige kerel. Hoop doet le-
ven. Hij doet zijn best. 

Het voorprogramma wordt verzorgd door 
Sander VDV, een jonge comedian die taboe 
noch cliché schuwt. 

20U

 LUKAS LELIE
 THEATERMAKERY

20U
Inleiding om 19u15

 HET EENZAME WESTEN
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VOORPROGRAMMA: SANDER VDV
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CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50 - ticket € 15 - jong volk € 11
Muziek

 
De apostels van de Belpop zijn terug.  
Jan Delvaux en dj Bobby Ewing (a.k.a.  
Jimmy Dewit) hebben een nieuw program-
ma klaar met verrassende verhalen uit de  
vaderlandse muziekgeschiedenis. Belpop 
Bonanza Quattro is hun vierde theatershow . 

Belpop Bonanza Quattro is een reisprogram-
ma in vier etappes. Delvaux en Ewing zetten 
hun 4x4 aan en racen langs vier plaatsen 
waar geschiedenis is geschreven door grote 
namen uit binnen- en buitenland. 

Belpop Bonanza Quattro maakt deel uit 
van een alsmaar groter wordend geheel.  
De heren brachten een deluxe 3CD uit waar-
op ze de beste nummers uit hun eerste 
shows verzamelden. Jan heeft een nieuw 
boek uit met de mooiste verhalen uit de Bel-
gische popgeschiedenis. Ze maakten ook 
hun eigen tv-programma op Canvas, Belpop 
Bonanza TV, met daarbij een pop-up platen-
winkel vol Belgische Vinyl.  Hop hop Belpop!

CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Muziek
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16
NOVEMBER ‘18

vrijdag

Hoe fataal was Edith Piaf voor Yves  
Montand en Charles Aznavour? Wist u 
dat Gilbert Bécaud en Serge Gainsbourg 
voor één en dezelfde schone vielen? 
Wie was zij? En wie was Mathilde voor  
Jacques Brel?

Na het bejubelde Chanson. Une Belle  
Histoire, met schrijver Bart Van Loo, gaat
Eddy et les Vedettes opnieuw op tour-
nee met een volledig nieuw programma.  
Met Chansons Fatales brengt de band een 
ode aan de duivelse dames van het Franse 
lied. Juliette Gréco, France Gall, Edith Piaf, 
Françoise Hardy en andere Brigitte Bardots 
deden als onweerstaanbare femmes fatales 

niet alleen ontelbare harten op hol slaan. Ze 
betoverden ook hun mannelijke collega’s.

Chansons Fatales neemt je mee naar de 
hoogdagen van het Franse lied en vertelt 
les petites histoires des grandes dames. 
Hierbij vervalt Eddy et les Vedettes niet 
in sensatie, maar presenteert stijlvol-
le chansons, comme d’habitude. En om 
al die hartstocht extra opwinding in te  
blazen, wordt de band uitgebreid met een  
blazerssectie hors catégorie.

Naar aanleiding van deze tournee  
verscheen ook de tweede CD van Eddy et 
les Vedettes. 

20U

 EDDY ET LES VEDETTES 
 JAN DELVAUX &
 DJ BOBBY EWING
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Belpop Bonanza Quattro

“Het plezier van het weetjes spuien 
spat van het podium. De muzieklief-
hebbers worden in Belpop Bonanza op 
hun wenken bediend.”     

- De Standaard

23
NOVEMBER ‘18

VRIJDAG

www.eddyetlesvedettes.be
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www.belpopbonanza.be

Chansons Fatales
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Sint-Amanduskerk, Uitkerke (Ruiterstraat 1)
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Muziek

CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Theater
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Het boeiend relaas van ‘Adela en Helena’ 
gaat over drie vrouwen op de dool: een 
grootmoeder, haar kleindochter Helena 
uit Rusland en de jonge Adela uit een klei-
ne Joodse gemeenschap in Polen. Hun  
zwerftocht door een Europa in oorlog, 
brengt hen uiteindelijk naar Nederland en 
Vlaanderen.

Hun verhaal zou zich vandaag  
kunnen afspelen. Het gaat immers over 
de empancipatie van de vrouwen en het  

opbouwen van het nieuwe leven  
nadat je uit je vaderland wordt weggerukt.

Op scène drie topactrices: Chris Lomme,  
Simone Milsdochter en Katelijne Verbeke. 
In een regie van Ignace Cornelissen naar 
een tekst van Kris Van Steenberge, winnaar 
van de Debuutprijs en de Bronzen Uil in 
2014 voor zijn Roman Woesten. Met Adela 
en Helena maakt ook het toneelpubliek 
kennis met zijn prachtige woordenspel.

INLEIDING OM 19U15

 SIMONE MILSDOCHTER 

 LAÏS
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De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan 
de zonovergoten dagen vervaagt en maakt 
plaats voor een kille werkelijkheid vol  
bevroren sloten en koude tenen. Het  
leven is teruggebracht tot een kwestie van 
overleven, tot de naakte essentie van ons  
bestaan. 

Op die momenten is dat kleine vleugje 
mystiek onmisbaar. Die warme gloed van 
samenhorigheid die zich zo thuis voelt als 
mensen zich verenigen. En dat is wat Laïs 
ons deze winter met graagte serveert.

Met Midwinter Tales II gaan ze een  
welluidend en door velen innig gewenst 
vervolg geven aan wat ze het beste kunnen: 
zingen op hemelse plaatsen met duivels 
genoegen en in perfecte harmonie. 

Ondersteund door Tim Vandenbergh 
op contrabas en Seraphine Stragier op  
cello, harp en viool brengen ze veelzijdig-
heid, meerstemmigheid, schoonheid en  
frivoliteit. En dat met een volledig nieuw  
repertoire. Licht in de duisternis en  
verbroedering alom. Hallelujah!

 EN KATELIJNE VERBEKE

 CHRIS LOMME, 

De eerste helft van de vorige eeuw. Heel wat vrouwen zijn onderweg. 
Op de vlucht uit angst voor oorlog. Op tocht vol goede hoop. Ze doorkruisen Europa. 
Een odyssee in een continent dat op springen staat. Ze komen aan op de plek waar 
ze oud zullen worden. Alleen. Ze staren voor zich uit. Of ze kijken achterom. 
Daar ligt het ergens. Hun vaderland.

PODIUM //
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Midwinter Tales II Adela en Helena
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CC Casino – Consciencezaal– Ongenummerde opstelling met tafels en stoelen
ABONNEMENT € 15 - TICKET € 16 - JONG VOLK € 13,50
Muziek - Canadese folk

CC Casino – Saveryszaal
ABONNEMENT € 22,50 - TICKET € 25 - JONG VOLK € 22,50
Muziek
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Toernee Mondial on stage

8
FEBRUARI ‘19

VRIJDAG

20U

CÓIG, is één van Canada’s meest op- 
windende traditionele groepen. In februari 
2019 zijn ze met hun nieuwe CD te gast in  
dertien verschillende Vlaamse cultuur- 
centra waarmee ze tegemoetkomen aan 
de vraag van hun fans. 

De vier leden van de groep, die ook  
individueel een mooie carrière hebben,  
konden bij hun debuut in 2014 helemaal niet  
voorzien dat het zo’n vaart zou lopen.  

Iedereen die ze ooit live aan het werk ge-
zien heeft is vol van hun ontembare ener-
gie, muzikale kwaliteit en de unieke manier 
waarop traditionele muziek een 
hedendaagse invulling krijgt.  

Zoals gebruikelijk in de Keltische muziek  
gaat er veel aandacht naar de instru-
mentale nummers en de kippenvel- 
momenten worden zuinig opge-
spaard voor de vocale prestaties van 
Rachel Davis en Darren McMullen. 
In februari 2019 zullen ze er dan ook hele-
maal staan voor het Vlaamse publiek!

Toernee Mondial On Stage is een organi-
satie van Toernee Mondial, een netwerk 
van cultuurcentra ter bevordering van  
Wereldmuziek (in zijn ruime betekenis) 
en internationale visuele humor.

 JASPER STEVERLINCK
20U

Jasper Steverlinck is eindelijk waar hij 
moet zijn. Bij de essentie. Geen techno-
logische snufjes of nodeloze drukdoene-
rij. Op Night Prayer draait het uitsluitend 
om songwriting in de puurste, meest di-
recte vorm. Niets in de handen, niets in 
de mouwen. Alleen duidelijke zinnen en  
onverbloemde emoties. 

Daar is tijd overheen gegaan. Véél tijd. 
Jasper’s vorige plaat – het met goud be-
kroonde Songs Of Innocence - dateert 
al van 2004. Tussendoor volgden nog 
twee succesvolle platen met Arid, maar  
gaandeweg werd het alsmaar duidelijker 
dat zijn toekomst zich buiten de band zou 
afspelen. Less is more. Geen nieuw inzicht,  
uiteraard. Alleen vergde het wél een  
andere manier van werken. Met meer rust. 

En meer ruimte om even stil te kunnen 
staan. En dus werden de lagen inpakpa-
pier die rond de songs waren gewikkeld 
gestript tot enkel nog de inhoud overbleef.  
De arrangementen werden uitgekleed. 

De teksten ontdaan van poëtische me-
taforen. “Al mijn favoriete artiesten –  
Nina Simone, Bruce Springsteen, Paul  
Simon, Bill Withers- houden je met 
hun songs een spiegel voor. Ze schrij-
ven over het échte leven, en ik voelde 
dat ook voor mij daar het antwoord lag.’’ 
Jasper staat dieper in de muziek dan 
ooit. Geen pose. Geen imago. Dit soort  
oprechtheid valt niet te faken. En on-
danks de donkere toon van de tek-
sten schemert er altijd hoop door.  
Here’s to love in loveless times.

PODIUM //

JONG
VOLK

TE 
ONTDEKKEN

 CÓIG (CANADA)

Night Prayer Tour
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CC Casino – Saveryszaal
€ 5 voor kinderen - € 3 ( leden gezinsbond )  /  € 7 voor volwassenen - € 5 ( leden gezinsbond )
Familievoorstelling / muziektheater

CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Operette
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 NIC BALTHAZAR, 
 BERT HUYSENTRUYT, 

24
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ZONDAG

15U

Badaboem  is  een  swingende 
muziektheatervoorstelling voor iedereen 
vanaf 6 tot 106, hét ultieme muzikale  
familiespektakel.  Na de succesproduc-
ties Niets (Ben X) en Neeland is dit de 
nieuwste jeugdvoorstelling geschreven en  
geregisseerd door Nic Balthazar, die zelf 
ook een (volgens hem zeer beroerde) 
drummer is. Vandaar het thema: de liefde 
en de liefde voor muziek, slagwerk in het 
bijzonder.

Badaboem is een roffelende ode aan 
drums en alle vormen van percussie. Van 
trommelkorpsen over rock-bands tot  
techno. Het is ook een poëtisch verhaal over 
een hopeloos verliefde trommelaar en een 

prachtige drumster. Een wervelend  
videospektakel ondersteunt een show 
waarin ook het publiek slagwerker wordt. 

Bert Huysentruyt is als acteur bij het  
grote publiek gekend van The Broken Cirkle 
Breakdown en Kosmo van Kzoom. Verder is 
hij ook drummer van Gorki, Zesde Metaal 
en Lady Linn. De drumsectie wordt aan-
gevuld door de jonge drumster Annabelle 
Dewitte. 

Kom na de voorstelling ook naar onze gratis 
workshop en maak je eigen trommel!

In samenwerking met de 
Gezinsbond van Blankenberge

 ANNABELLE DEWITTE  VLAAMS MUZIEK THEATER
15U

Het Vlaams Muziek Theater (VMT) is een 
vaste waarde in operetteland. In 2019 staat 
‘Een nacht in Venetië’ de succesoperette 
van Johann Strauß jr. op het programma.

De operette speelt zich af in het Venetië van 
de achttiende eeuw. De stad van zwoele 
nachten en carnaval. De Hertog Guido van 
Urbino staat bekend als Don Juan. Als hij de 
senatoren en hun vrouwen uitnodigt voor 
een gemaskerd bal, zijn de heren hier niet 
mee opgezet. Ze willen hun vrouwen liever 
op veilige afstand van de hertog houden!

Senator Delacqua besluit om zijn vrouw 
Barbara een paar dagen in een klooster in 
Murano onder te brengen. 

Maar de hertog heeft zijn oog laten vallen 
op Barbara… De ingrediënten van deze ope-
rette zijn twee jaloerse minnaars die hun 
liefje willen beschermen en zo voor de no-
dige intriges zorgen.

Naast een indrukwekkende voorstelling, 
bieden we je deze zondagmiddag ook kof-
fie en gebak aan.
Wil je graag wat meer achtergrondinfo 
over het genre? Schrijf je in voor de lezing 
De wondere wereld van de operette (zie  
pagina 49).

Deze matineevoorstelling kan ook in het 
abonnement opgenomen worden
Koffie en taart zijn in de prijs inbegrepen.
Tafels en stoelen, genummerde plaatsen.

In samenwerking met de Stedelijke 
Seniorenraad Blankenberge

PODIUM //
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Badaboem Een nacht in Venetië
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CC Casino – Consciencezaal – Sfeervolle tafelopstelling. Ongenummerde plaatsen
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Cabaret

CC Casino – Saveryszaal ( geen inleiding bij deze voorstelling )
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50
Theater
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 NELE BAUWENS 22
MAART ‘19
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Nele Bauwens is terug met een  
nieuwe solovoorstelling Wat een geluk.  
Met nostalgisch gemoed blikt ze terug op 
haar eerste liefde Ronnie De Sven. Met vuur 
vertelt ze over haar huidige levensgezel  
Pièrre. over zijn glutenallergie en over ’t zat 
beddeke. Met lichte ergernis heeft ze het 
over de maandelijks verplichte spaghetti  
avonden. En over haar meedogenloze 
vriendinnen, die nu allemaal baby’s op de 
armen dragen. En luidkeels meezingen 
met Oya Lélé alsof het hun nieuwe levens-
lied is.

Nele stelt zich luidop vragen, speelt com-
plexloos haar charmes uit en gunt je een 
blik in haar hart. Met als compagnon de 
route haar vertrouwde Wurlitzer piano. En 
een nieuwe reeks zelfgeschreven liedjes en 
verrassende covers. Reken alvast op een  
hilarische versie van Paul Severs.

Verwacht volbloed cabaret, heerlijk verteld, 
knap geacteerd en voortreffelijk gezongen.

 

 BOB DE MOOR EN

20U

 ERIEK VERPALE

Olivetti 82

Bernard Van de Wiele is niet geestelijk  
gestoord, maar in de war. Hij weet niet 
waarom hij zich opeens in een politieka-
mer bevindt met een Olivetti 82-typmachi-
ne voor z’n neus en twee mannen die hem 
aan de tand voelen. 

Waarom zit z’n hand in het verband? En 
hoe is het allemaal begonnen? Bernard 
Vandewiele begint zijn verhaal te vertellen…

24 jaar geleden kroop acteur Bob de Moor 
in de huid van dit personage van schrijver 
Eriek  Verpale. 116 voorstellingen lang hield 
Olivetti 82 de Vlaamse en Nederlandse  
cultuurcentra in de ban. 

Speciaal voor de vijftigste verjaardag van  
Theater Malpertuis (Tielt) neemt Bob 
De Moor nog een keer plaats achter de 
typmachine.

Een adembenemende vertelling waarin 
Bob De Moor niet alleen de ziel van zijn  
personage blootlegt, maar ook die van 
zichzelf.

“Hilarische anekdotes en goed 
gevonden moppen. En wat is Nele een 
goeie zangeres!” - Urbanus
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PODIUM//

CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Muzikale humor

CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 22,50– ticket € 25 – jong volk € 21
Muziek
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 WIM OPBROUCK 

TV-Tunes KNT revisited

6
APRIL ‘19

ZATERDAG

20U

Vijftien jaar geleden was de voorstelling 
TV-Tunes K.N.T. van Wim Opbrouck en 
Ron Reuman een groot succes. Het idee 
was even simpel als doeltreffend: herken-
ningsmelodieën van de bekendste tv-pro-
gramma’s uit onze jeugdjaren opfrissen tot  
eigentijdse muziek. 

De warme gloed van de nostalgie bleef, 
maar de soms melige stoffigheid van 
vroeger werd vervangen door een portie  
vrolijke opwinding en een aanstekelij-
ke rebellie. Het spelplezier deed de rest 
om een lange reeks uitverkochte za-
len tot groot enthousiasme te brengen.  
Nadien werkten Ron en Wim regelmatig 
samen, in producties als Ik val, Val in mijn 
Armen, en meer recent in de succesvolle  

theatershow We shall overcome. Nu is er, 
op verzoek van velen, een herneming van 
hun eerste TV-Tunes K.N.T. De Smurfen  
wonen nog steeds in hun hallucineren-
de paddestoelenbos en ook Ome Willem  
serveert zijn royaal belegde broodjes poep 
weer smaakvol en genereus.  Laat je mee-
voeren op deze even ironische als fijnge-
voelige muzikale roadtrip door een dikke 
vijftig jaar TV-tunes. 

Bezetting: Wim Opbrouck (zang en  
piano), Ron  Reuman (drums), Bart Buls 
(bas), Nele Paelinck (viool en accordeon), 
Roeland Vandemoortele (elec. gitaar), 
Manu Huylebroeck (acc. gitaar) en Yves 
Fernández-Soliño (trompet).

 EN MAANDACHT  THE SCABS

De Boemel in Scherpenheuvel, het zegt u – 
als u tenminste niet van Scherpenheuvel of 
omstreken bent – waarschijnlijk niets, maar 
het was de jeugdclub waar de vroegste  
versie van The Scabs veertig jaar geleden 
hun eerste concert speelden.

Vandaag is de beste rockband van het land 
meer levend dan ooit!  Na veel successen 
en een paar sabbatjaren zullen The Scabs 
er in 2019 opnieuw staan in een ijzersterke 
bezetting. 

Omdat de theatertournee Unplugged  
Power Off hen in 2017 zo goed is bevallen, 
maar vooral omdat ze er zin in hebben. 

Zin om alle hits, alle publieksfavorieten met 
overgave te brengen voor hun publiek. 

Van debuuthit So Called Friends over 
Stay en Hard Times tot Robbin the Liquor  
Store, She’s Jivin en Turn it Up.

En het zal heus niet altijd akoestisch zijn, 
wel integendeel: het worden wederom 
rockshows die geen fan zal willen missen. 
De band heeft voor de gelegenheid zelfs 
enkele verrassingen in petto.

 ©
 D

an
n

y 
W

ill
em

s

20U

Wie meer wil weten over de weten over de wereld van de televisie, kan ook intekenen op 
de lezing van Wim Vanseveren over de evolutie van de media (zie pagina 50).

Forty Years
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CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Theater

CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 17,50 – ticket € 20 – jong volk € 15
Muzikale humor
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 COMPAGNIE CECILIA

De Broers Geboers

27
APRIL ‘19

ZATERDAG

Vintage Arne Sierens met kleppers als  
Sebastien Dewaele, Marijke Pinoy, Tom 
Ternest, Wouter Bruneel en Wim Willaert.  
Hilarisch, maar ook aandoenlijk.

Marnix Geboers komt uit het prison. En ‘t 
ziet er niet goed uit: zijn vrouw is nu met een  
andere vent, moeder ligt in ‘t ziekenhuis en 
zijn jongste broer Ivan, verkleed als vrouw, 
voelt zich niet goed in zijn vel. 

Wanneer vader André na jaren dan ook 
nog eens onverwachts opduikt en de Rus 
Andreï, de nieuwe vriend van hun ma, zijn 
intrek neemt in de overbevolkte woonst, 
slaan bij onze Marnix de stoppen door: ‘t is al  
‘doodkloppen’ wat de klok slaat. 

 
Gelukkig is er nog de moedige mémé 
die de boel recht probeert te houden.  
Theatermaker Arne Sierens sprokkelde in 
volkswijken ware getuigenissen bijeen en 
schreef met De broers Geboers een straffe  
serie ‘aantekeningen uit het ondergrondse’. 
Hij schetst een raak portret van een margi-
naal gezin dat door deze moderne maat-
schappij in de zak wordt gezet: ’t zou om te 
lachen zijn, moest ‘t niet om te schreien en zo 
vreselijk waar zijn.

Haast twintig jaar na de eerste opvoering 
blijft De broers Geboers razend actueel. 
Het stuk legt de vinger op de vicieuze cirkel  
waarin mensen aan de rand zo vaak belan-
den. Vlaams theater pur sang: rauw en heftig, 
maar ook schrijnend. Hilarisch, maar ook aan-
doenlijk, pijnlijk maar ook hartverwarmend.

 ARNE SIERENS
 DE FRIVOLE FRAMBOOS

In hun warm onthaalde voorstelling  
Wachten op Do Groot onthullen Peter 
Hens en Bart Van Caenegem ons op virtuo-
ze wijze de geheimen rond de ‘Big Bang’ 
van de muziek, over de noot waarmee het  
allemaal begon: ‘Do Groot’. 

Werken van bekende componisten worden 
ontleed, musicologische verbanden tus-
sen stijlen en ritmes worden ontbloot. Het 
Vlaamse levenslied gaat aan de wals met 
de Beethovense romantiek en de barokke 
Bach barst voor de gelegenheid uit in le-
venslustige charmezang. 

Reizend door het verleden zet De Frivole 
Framboos de tijd op zijn kop en zoekt het 
antwoord op de vraag wat er zou gebeu-
ren als vroegere tijden de toekomst waren 
geweest: zou Mozart zich hebben laten 
inspireren door Stromae, zou James Last 
van invloed zijn geweest op Wagner? En 
hoe zouden Bach en Beethoven hebben 
geklonken als Wagner eerder had geleefd 
dan zij? 

Het zijn vragen waar de wereld lang mee 
heeft geworsteld. De mensheid heeft een 
eeuwigheid moeten wachten, maar de  
antwoorden zijn de moeite meer dan 
waard.
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CC Casino – Saveryszaal ( geen inleiding bij deze voorstelling )
abonnement € 15,50 – ticket € 18 – jong volk € 14
Theater

Tom Van Dyck schreef, regisseerde en  
acteerde in Van Vlees en Bloed, Met Man 
en Macht en Den Elfde van den Elfde. Hij 
speelde mee in successeries als Het Eiland, 
In de Gloria, Alles Kan Beter, Matroesjka’s, 
De Parelvissers, Safety First The Movie en 
Frits en Freddy. Dit televisieseizoen is hij te 
zien in De Bende van Jan de Lichte (vtm) en 
Over Water (één). 

Transhumaan Mentor Tom Van Dyck doet 
al meer dan twintig jaar onderzoek naar de 
leef-, denk en doepatronen van dieren. Hij 
ontdekte wederkerende systemen die het 
succesverhaal van heel wat dieren verklaren.  

Op basis van dit onderzoek ontwikkelde 
hij een revolutionaire methode waardoor 
aards geluk, relationeel evenwicht en  
professioneel succes ook voor de mens bin-
nen handbereik ligt. Een vernieuwde kijk 
op de homo sapiens met praktische tips 
die onmiddellijk toepasbaar zijn op ieders 
leven, in gelijk welke situatie.

Kom kennismaken met deze methode en 
reserveer nu je zitje voor de initiatiecursus.
Wees geen struisvogel die zijn kop in het 
zand steekt en ontdek: HET BEEST IN U.

 TOM VAN DYCK

35
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Het cultuurcentrum staat in voor een cultureel aanbod voor scholen, van 
peuters tot en met leerlingen van het zesde middelbaar.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren van jongs af aan proeven van 
cultuur, zodat ze zelf leren kijken, ontdekken en creatief denken. 
Wil je van een mooie podiumvoorstelling genieten? Of wil je graag een rond-
leiding achter de schermen?

Leerkrachten en directies van kleuter- lagere en middelbare scholen kunnen 
hun gratis brochure bij het cultuurcentrum aanvragen.

cultuurcentrum
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 600
cultuur@blankenberge.be
www.blankenberge.be/cultuur

INFO

VOORSTELLINGEN

www.tomvandyck.be
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EEN AVOND MET MICHIEL HENDRYCKX
IKV FOTOTENTOONSTELLING EN ROUTE

14 augustus ‘18
44

BENOVEREN MET 
ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN

18 september ‘18
44

ZUID-AFRIKAANSE 
WIJN EN CULTUUR

10 oktober ‘18
46

KLEURRIJKE HOUTEN JUWELEN
4 december ‘18 47

HELP, EEN VEGETARIËR AAN TAFEL!
24 januari ‘19 48

DE WONDERE WERELD VAN DE 
OPERETTE

28 februari ‘19
49

WIM VANSEVEREN OVER DE 
EVOLUTIE IN DE MEDIA

14 maart ‘19
50

DUINKERKE: BEZOEK EN CIRCUSVOORSTELLING. 
VOOR AL DIE WILLEN TE KAP’EN VAREN!

22 mei ‘19
51

LANGE
TRAJECTEN

KORTE
TRAJECTEN

KLEUTER- EN JEUGDATELJEE
september ‘18 of januari ‘1939

BOETSEREN EN KERAMIEK 
september ‘1840

KALLIGRAFIE
april ‘1941

TEKENEN EN SCHILDEREN
 VOOR GEVORDERDEN
september ‘18 of januari ‘19

42

GEMENGDE TECHNIEKEN
september ‘18 of januari ‘1943

organisatie: Vormingplus Regio Brugge 
en Cultuurcentrum Blankenberge
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 CURSUS//

Net zoals de abonnementen, kan je je  
online inschrijven voor ons cursusaanbod. 
Zo kan je lange wachtrijen vermijden 
en ervoor zorgen dat je als eerste een 
plaatsje in een bepaalde cursus kan  
reserveren! 

Surf naar www.blankenberge.be/cultuur en 
klik op ‘Bestel je cursus’. Heb je reeds een  
account aangemaakt op de webshop, 
dan kan je direct inloggen en je inschrij-
ven! Lukt het niet om je cursus online te  
kopen? 

Surf naar www.blankenberge.be/cultuur 
en bekijk de handleiding. Je kunt ook  
bellen naar 050 636 600, we helpen je graag  
verder.

Wanneer het online inschrijven niet lukt, 
ben je vanaf 11 juni vanaf 9 uur welkom aan 
de balie van de dienst Toerisme. 

Betalen kan online (via betalingslink) of 
aan de balie van info Toerisme (contant of  
bancontact). 

Betaling via overschrijvingsformulier is niet 
mogelijk. Indien het inschrijvingsgeld niet 
betaald is binnen de tien dagen, vervalt je 
inschrijving. 

Wanneer het cursusgeld betaald is, ben je  
ingeschreven en kan je de inschrijving niet 
meer wijzigen. Wij kunnen het cursusgeld 
niet terugbetalen. 

Wij zijn genoodzaakt het maximum  
aantal cursisten per reeks te respecteren 
en vragen daarom om je begrip  
wanneer een cursus volzet is. Als wij ons bij  
onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene  
omstandigheden genoodzaakt zien een  
activiteit te annuleren, wordt je  
inschrijvingsgeld teruggestort. 
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HOE INSCHRIJVEN?

Naast het organiseren van podiumvoorstellingen, staat het cultuurcentrum ook in voor 
een uitgebreid cursusaanbod. Inschrijven voor de cursussen kan vanaf maandag 4 juni.

3de kleuter en 1ste leerjaar
zaterdag 13.15 > 15.15 u.
2de tot 4de leerjaar
zaterdag 10.00 > 12.00
1ste tot 4de leerjaar 
woensdag 13.45 > 15.45 u. 
5de en 6de leerjaar, 
1ste en 2de middelbaar
woensdag 16.15 > 18.15 u. 

\\          CURSUS

VANAF SEPTEMBER OF JANUARI

 KLEUTER- & JEUGDATELJEE
Volledig cursusjaar 

Lang traject • wekelijks

Wil je je kind op een speelse en creatieve 
manier in contact brengen met beelden-
de technieken? Vind je het belangrijk dat 
je spruit volop kan experimenteren? Dan 
is het kleuter- en jeugdateljee beslist iets 
voor jou!

Kinderen worden ondergedompeld in een 
creatief bad waarbij ze in contact komen 
met nieuwe technieken en volop experi-
menteren met verf, kleur, lijm, textiel en 
klei. Ze leren niet enkel verschillende mate-
rialen en technieken kennen, maar krijgen 
zo meer inzicht in hun eigen motorische en 
creatieve vaardigheden. 

Ook verschillende disciplines zoals onder 
meer tekenen, schilderen, 3D-objecten en 
textieltechnieken komen aan bod.

Naast het creatieve luik, wordt er ook stil-
gestaan bij de grootmeesters. De kinderen 
werken in kleine groepjes zodat individuele 
begeleiding mogelijk blijft.

Uiteraard hebben de kinderen zelf ook een 
inbreng. De lesgevers voelen aan wat er 
leeft bij de kinderen en spelen hier met veel 
plezier op in. Bij de oudere kinderen is het 
mogelijk om op eigen niveau te werken. 

Minimum 6 en maximum 10 deelnemers per ateljee, geen cursus op feestdagen of tijdens 
schoolvakanties. Er is mogelijkheid om maximum twee proeflessen te volgen.

@ Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 112

VOLLEDIG CURSUSJAAR (vanaf woensdag 12 of zaterdag 15 september 2018): € 110
€ 65 in combinatie met een cursus woord of muziek (SAMW)

Half cursusjaar (Vanaf woensdag 9 of zaterdag 12 januari 2019): € 55
€ 7 materiaalbijdrage per trimester
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 KALLIGRAFIE
6 LESSEN

Lang traject • wekelijks

Kalligrafie, de kunst van het schoon-
schrift, is een eeuwenoude traditie die zich  
inburgerde in talloze culturen en kunstvor-
men: gaande van rijkelijk versierde verzen 
in de Koran, tot aan gilden die zich hierin 
specialiseerden. 

Tegenwoordig laat kalligrafie je toe om 
al je brieven, wenskaarten en kunstwer-
ken te voorzien van een decoratieve en  
gepersonaliseerde boodschap. 

In deze cursus krijg je niet enkel de kans om 
het lettertype humanistisch cursief onder 
de knie te krijgen, ook lay-out en coloriet 
krijgen de aandacht die ze verdienen.

Het plezier van creatief met letters bezig 
te zijn wordt aangewakkerd en vakkundig 
– met het nodige geduld – begeleid door 
lesgever Frans De Smedt. 

Breng mee

•   een pen 3mm (Brausse)
•   penhouder
•   potlood
•   niet-pluizende vod
•   een oude tandenborstel

 BOETSEREN EN KERAMIEK
Volledig cursusjaar 

Lang traject • wekelijks / tweewekelijks

Is boetseren nieuw voor jou of ben je al 
lang gebeten door de kleimicrobe? Een  
beroepskeramist geeft je graag zijn 
keramiekkennis door. 

Deze lessen zijn bedoeld voor beginners 
en gevorderden. Beginners leren door 
middel van een aantal oefeningen de  
basistechnieken en sluiten dan aan bij de 
gevorderden om vrij werkstukken te ma-
ken, persoonlijk begeleid door de lesgever. 

Er wordt niet gewerkt met opdrachten, 
je kiest zelf wat je wil maken. De nodige 
technieken leer je meteen omzetten in de  
praktijk: opbouwen met kleirolletjes, met 
zachte en harde kleiplaten, massief op-
bouwen en uithollen, werken met mallen,… 
Ook decoratie en inkleuren met engobes, 
oxides en (onder)glazuren komen aan bod. 
Er zijn een kleiwals en spuitcabine beschik-
baar. De stukken die je maakt tijdens de 
cursus worden gebakken. 

maandag en dinsdag 2 x per maand
13.30 > 17 u.
vanaf 24/09 en 25/09 - 17 lessen
elke woensdag
19 > 21.30 u.
vanaf 19/09 - 30 lessen
elke donderdag
19 > 21.30 u.
vanaf 20/09 - 30 lessen

per reeks
minimum 6 deelnemers en maximum 12 
deelnemers 

geen cursus
op feestdagen en tijdens schoolvakanties

@ Voormalig belastinggebouw, 
Groenestraat 86

donderdag 19.30 > 22 u
25/04/2019
2/05/2019
9/05/2019
16/05/2019
23/05/2019
06/06/2019
€ 45 voor 6 lessen

€ 8 voor materiaal beginners

lesgever
Frans De Smedt

per reeks
minimum 6, maximum 12 deelnemers

geen cursus
op feestdagen en tijdens schoolvakanties

@ Bibliotheek, 
Onderwijsstraat 17
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 CREATIEF AAN DE SLAG
10 LESSEN

Lang traject • wekelijks

Hou je er ook van om te experimenteren 
met allerlei decoratieve technieken? Les-
geefster Dominique Belpaire, geeft je spon-
tane creativiteit een duwtje in de rug. 

Telkens weer zorgt ze voor nieuwe  
impulsen. Je werkt met allerlei materialen: 
textiel, klei, verf, lino, vilt, papier maché... de 
mogelijkheden zijn eindeloos.

In deze cursus werk je met droge naald-
techniek, monotype, maak je eierdopjes in 
cement,  ga je aan de slag met ecoprinting 
op stof en nog veel meer!

Wedden dat je versteld zult staan van je 
eigen werk? 

•   Voorkennis is niet nodig.
•   Materiaal koop of verzamel je in overleg 
     met de begeleidster

 VOOR GEVORDERDEN
11 LESSEN

Lang traject • wekelijks

Je bent al een tijdje bezig met tekenen 
en/of schilderen en je wil je er verder in 
bekwamen? Dan is de cursus Tekenen en 
schilderen voor gevorderden iets voor jou. 
Voor deze cursus hoef je geen expert te zijn, 
maar enige ervaring is wel gewenst. 

Je maakt vrije werkstukken en wordt  
persoonlijk begeleid door lesgever Walter 
Lootens. Er wordt gewerkt met olieverf, 
acryl en pastel. Alle disciplines komen aan 
bod. De lesgever vertrekt vanuit een vrije 
benadering van genres, materialen, tech-
nieken en onderwerp. Er is ruimte voor  
zowel figuratief als abstract schilderwerk. 

Dinsdag
13.30 > 16 u.
REEKS 1: VANAF 25/09
REEKS 2: VANAF 8/01

lesgever
Walter Lootens

per reeks
minimum 6 deelnemers en maximum 13 
deelnemers 

geen cursus
op feestdagen en tijdens schoolvakanties

@ Dienstencentrum De Bollaard
Koning Albert I-laan 112

 TEKENEN EN SCHILDEREN 

€ 60 voor 11 lessen

 GEMENGDE TECHNIEKEN

lesgever
Dominique Belpaire

per reeks
minimum 10 deelnemers, 
maximum 15 deelnemers

@ Pekelput, Barcadère 1

Donderdag
13.30 > 16.30 u.
reeks 1: 27/09
reeks 2: 10/01

€ 60 voor 10 lessen
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 UITEENZETTING

Na een leven lang exclusief voor de krant 
De Standaard te hebben gefotografeerd, is 
Michiel Hendryckx (°1951) pas zo’n tien jaar 
geleden voor zichzelf foto’s gaan maken. 
Van de een op de andere dag was er geen 
opdrachtgever meer. Was het nieuws niet 
langer zijn onderwerp. 

De foto niet langer een illustratie bij een 
krantenartikel. Vanaf die dag maakte 
Hendryckx alleen nog de beelden die hij – 
bij manier van spreken – in zijn huis graag 
aan de muur wou zien. Foto’s die spontaan 
ontstaan. Nooit met een voorop gezet plan. 
Zonder gêne op zoek naar ontroering. Naar 
schoonheid. Rusteloos, altijd in beweging. 
Op reis, ook in zichzelf. Voor altijd, en route. 

Geniet mee van deze unieke uiteenzetting 
door de fotograaf!

Op 14 augustus om 19 uur geeft de  
fotograaf  een uiteenzetting over zijn 
werk in de Consciencezaal van CC Casino. 
Wie dat wenst kan de tentoonstelling na-
dien individueel bezoeken in exporuimte  
De Meridiaan van CC Casino.

Deelname gratis
vooraf inschrijven is verplicht

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge 
en Cultuurcentrum Blankenberge 

Minimum 10, maximum 120 deelnemers

@ CC Casino, Consciencezaal, 
Zeedijk 150, 8370 Blankenberge

 MICHIEL HENDRYCKX. 

fototentoonstelling En Route 
In het kader van 14

AUGUSTUS ’18

DINSDAG  LEZING
BENOveren met 18

SEPTEMBER ‘18

DINSDAG

19u > 20u30

De komende dertig jaar moet iedereen 
gaan BENOveren. Zo maken we onze 
woningen klaar voor de normen van de 
toekomst. BEter reNOveren is een zaak 
voor specialisten, maar als eigenaar 
wil je natuurlijk ook zo goed mogelijk  
geïnformeerd zijn. 

Een energieconsulent legt de normen uit, 
en geeft een breed inzicht in technieken,  
alternatieven, goede en slechte 
oplossingen. 

Wat zijn de voor- en nadelen van  
ventilatiesystemen? Kies je drievoudig  
super-glas of dubbel hoogrendements-
glas? Welk verwarmingssysteem is het 
best geschikt voor jouw woning? En hoe  
combineer je zo slim mogelijk de premies?

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge, 
Cultuurcentrum Blankenberge
In samenwerking met de Gezinsbond 
en Milieudienst Blankenberge

Deelname 2 euro
gratis voor leden van de Gezinsbond

LESGEVER
Pieter Ledeganck 
(energieconsulent Gezinsbond)

Minimum 8, maximum 99 deelnemers

@ CC Casino, Roeschaertzaal, 
Zeedijk 150, 8370 Blankenberge

20u > 22u

energiezuinige technieken

 EEN AVOND MET 

 DOOR DE FOTOGRAAF
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Aan de hand van een aantal, met zorg 
uitgekozen en exquise wijnen maken we 
kennis met Afrikaanse geuren en aroma’s. 
Na elke korte wijnbespreking maken we 
bruggetjes op een hop-on hop-off trip door 
Zuid Afrika. 

Met beelden, muziek, filmpjes, verhalen, 
weetjes en tips neemt Jurgen Walgraeve je 
mee op humoristische, soms gevoelige en 
af en toe ernstige toer. 

Doorspek met die mooi Afrikaans taal 
gaan ons saam saam (samen) en plek plek 
(hier en daar) kennis maak met allerlei fas-
etten van die land. Moenie dink nie dat dit 
een voorstelling is soos in ‘n reisgids.

Een uitgebreide degustatie van een vonkel-
wijn, 3 witte wijnen, 3 rode wijnen en een 
glaasje port is in de prijs begrepen.

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge 
en Cultuurcentrum Blankenberge
In samenwerking met: bibliotheek 
Blankenberge

Deelname: € 22

LESGEVER
Jurgen Walgraeve

minimum 20, maximum 40 deelnemers

@ Bibliotheek, Aula
Onderwijsstraat 17,  8370 Blankenberge

 LEZING MET DEGUSTATIE
zuid-afrikaanse wijn en cultuur 10

OKTOBER ‘18

WOENSDAG

 HOUTEN JUWELEN
WORKSHOP

4
DECEMBER ‘18

DINSDAG

19u30 > 22u

Hou je van geometrische vormen en leuke 
kleurtjes? Wil je graag een hip juweeltje 
maken dat bij een specifieke outfit past? 
Of wil je iemand verrassen met een  
zelfgemaakt cadeautje?

Astrid Bultijnck van Histoire à toi zet je 
op weg. Eerst maak je kennis met de  
basisprincipes van de kleurenleer, dan 
maak je op papier een ontwerpje van je 
juweel. En dan begint het echte werk: 
met verf en penseel pimp je de houten  
vormen tot unieke juweeltjes.

Je kiest twee juweeltjes om te maken en 
krijgt hierbij de nodige onderdelen en een 
juwelendoosje als verpakking.

LESGEVER
Astrid Bultijnck (Histoire à toi)

minimum 10, maximum 16 deelnemers

@ Pekelput, Barcadère 1, 
8370 Blankenberge

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge en 
Cultuurcentrum Blankenberge

Deelname: € 40
Alle materiaal voor de juweeltjes 
is in de prijs inbegrepen

 KLEURRIJKE

19u30 > 22u



48

 CURSUS//

49

\\          CURSUS

Je bent helemaal niet vertrouwd met de 
vegetarische keuken, maar binnenkort 
heb je een vegetariër aan tafel. Hoe doe 
je dit? Gewoon wat groenten en pasta?  
 
Of ga je voor een volwaardige maaltijd, 
waar iedereen van mee geniet (en niemand 
het vlees mist)? 

Peter Vandermeersch, al jaren vertrouwd 
met de vegetarische keuken, leidt je binnen 
in de wereld van het vegetarisme. Je zal ver-
steld staan van de mogelijkheden om toch 
een smaakvolle maaltijd te presenteren. En 
uiteraard ga je samen aan de slag om die te 
bereiden. Je krijgt ook een duidelijke hand-
leiding voor het klaarmaken van het menu. 

Breng een keukenschortje, een vaatdoek, 
een keukenhanddoek, een mesje en een 
plank mee. Een volledige vegetarische 
maaltijd is in de prijs begrepen.

24
JANUARI ‘19

DONDERDAG

19u > 22u

Deelname: € 28 
Een volledige vegetarische maaltijd 
is in de prijs inbegrepen

LESGEVER
Peter Vandermeersch

Minimum 10, maximum 15 deelnemers

@ Dienstencentrum De Bollaard 
(leskeuken en cafetaria), 
Koning Albert I-laan 112

KOOKWORKSHOP

 HELP, EEN VEGETARIËR 
 AAN TAFEL!

Een operette (‘kleine opera’) is een vorm 
van muziektheater dat erg veel lijkt op 
een opera, hoewel de onderwerpen vaak  
minder serieus zijn. Aria’s, duetten,  
ensembles en koorwerken worden door 
gesproken dialogen aan elkaar verbonden, 
al dan niet ondersteund door melodrama. 

Dit genre ontwikkelde zich halfweg de 19de 
eeuw, als antwoord op de steeds langer en 
serieuzer wordende Franse opéra comique. 
De toevoeging ‘comique’ was een rekbaar 
begrip geworden in de opera: Carmen van 
Georges Bizet uit 1875 is een voorbeeld van 
een opera comique met een tragisch slot. 
Kenner, Fons Lammerteyn neemt je aan de 
hand van heel wat muziekfragmenten mee 
in de wondere wereld van de operette.

Deze lezing is de ideale achtergrond voor 
de Matinee Een nacht in Venetië van het 
Vlaams Muziek Theater (VMT) op zondag 24 
februari (zie pagina 25). Ontdek meer over 
dit genre in deze unieke introductie!

28
februari ‘19

DONDERDAG

19u > 21u

Deelname: € 10

LESGEVER
Fons Lammertyn

Minimum 15, maximum 99 deelnemers

@ CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 150

LEZING

 DE WONDERE WERELD 
 VAN DE OPERETTE

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge en 
Cultuurcentrum Blankenberge

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge en 
Cultuurcentrum Blankenberge
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Gewezen mediadirecteur bij de VRT,  
Wim Vanseveren, kent de media - en de te-
levisie in het bijzonder - als zijn broekzak. 
Hij staat stil bij de nieuwe media en wat dit 
betekent voor de TV en de geschreven pers. 
In een context van Netflix, van downloaden 
en streamen, van jonge vloggers met eigen 
youtube-kanalen is het maar de vraag hoe 
alles verder zal evolueren. 

Hij legt de toekomst van onze informatie 
uit aan de hand van de Wet van Moore 
(die stelt dat onze vooruitgang gedoemd is 
om alsmaar langzamer te verlopen) en de 
Wet van Parkinson (die stelt dat een taak 
altijd de beschikbare tijd opvult – hoeveel  
die ook is). 

Hij stelt ook in vraag of het klopt dat we 
de laatste papieren krant lezen in 2035. 
En stilaan dringt het door bij tieners dat  
sexting toch niet zo cool is en phubbing 
(meer aandacht voor je smartphone dan 
voor je gesprekspartner) not done. Na zijn  
uiteenzetting is er uitgebreid kans tot 
vraagstelling en uitwisseling van ideeën.

Deze lezing is de perfecte match met 
de voorstelling TV-Tunes KNT Revisited 
met Wim Opbrouck en Ron Reuman op  
zaterdag 30 maart (zie pagina 30).

14
MAART ‘19

DONDERDAG

20u > 22u

@ Bibliotheek Blankenberge, Aula, 
Onderwijsstraat 17

Deelname € 10

LEZING

 EVOLUTIE IN DE MEDIA
 WIM VANSEVEREN

Duinkerke is van oorsprong Vlaams  
totdat Lodewijk XIV de stad in 1662 kocht en  
definitief bij Frankrijk inlijfde. Een Franse 
stad met Vlaamse wortels en een rijk  
verleden: een bezoekje waard dus. 

We rijden met de bus naar Duinkerke en 
maken een uitgebreide wandeling langs 
de historische stadskern en haven, die met 
eigentijdse architecturale woonprojecten 
en hedendaagse kunst een nieuwe glans 
kreeg. 

Duinkerke maakte ook een opmerkelijke 
militaire actie uit WOII mee: de operatie 
Dynamo. Na een vrij avondmaal geniet je 
van het circusspektakel Optraken (door  
Galactik Ensemble) in theater Le Bateau 
Feu. Scène Nationale Dunkerque. Je sluit af 
met een rondleiding achter de schermen 
van dit mooie gebouw en rijdt in de latere 
uurtjes met de bus naar huis.

Bus, gids, koffiepauze, spektakel en  
rondleiding zijn in de prijs begrepen, het  
avondmaal niet. De gids geeft je wel  
suggesties waar je een warm maal kan 
eten. Neem best iets te eten mee voor op 
de bus tijdens de heenrit.

22
MEI ‘19

WOENSDAG

12u > 23u

opstapplaats station Blankenberge: 
van 12u tot 23u
opstapplaats station Brugge: 
van 12u30 tot 22u30

LESGEVER
Raf Devriendt

Minimum 25 en maximum 30 deelnemers

Voor al die willen te kap’ren varen!

 DUINKERKE BEZOEK EN 
 CIRCUSVOORSTELLING

LESGEVER
Wim Vanseveren

Minimum 15, maximum 65 deelnemers

deelname: € 45
Bus, gids, koffiepauze en circusspektakel 
zijn in de prijs inbegrepen.

ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge 
en Cultuurcentrum Blankenberge
In samenwerking met: Bibliotheek Blankenberge ORGANISATIE

Vormingplus Regio Brugge en 
Cultuurcentrum Blankenberge
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De Blazuin, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen De Haan, 
Blankenberge en Zuienkerke zorgt in 2018 voor een orgelpunt!

We zetten dit jaar het boeiende orgelinstrument centraal, groot of klein, alleen of in sa-
menspel, het zit allemaal in de concertenreeks die in juni 2018 onze drie gemeenten zal 
verrijken. We verwachten jullie op De Blazuin Orgelpunt!

De toegang tot de concerten is gratis.

Vrijdag 8 juni 2018 om 20u:  
Sint-Bavo en Machutuskerk Houtave (Zuienkerke)
Orgel-plus-concert met orgel in samenspel met twee koren: het koor van  
de Stedelijke academie voor Muziek en Woord van Blankenberge en het  
St.-Rochuskoor Blankenberge. Zo kan je niet alleen genieten van het orgel als 
solo-instrument, maar ook in samenspraak met prachtige koorklanken. 

Zondag 10 juni om 17u: St-Clemenskerk in Klemskerke (De Haan)
Projectensemble Sulis, bestaande uit zes amateur zangers, onder leiding 
van organist Koen Pauly, brengen (onder de voorlopige werktitel Reflections) 
een selectie aan oude en hedendaagse madrigalen.  In een stijl en bezetting 
die doet denken aan de King Singers,  worden pareltjes gebracht die elk op 
zich een bespiegeling inhouden - van de ziel, van de mens, van de kunst: een  
terugblik op de voorbije kunstprojecten van De Blazuin, een blik naar de kunst 
buiten in de wereld, en blik naar de beleving binnen de toeschouwer.

Zondag 17 juni om 15u: Orgelsneukeltour in Blankenberge  
We ontdekken via een boeiende wandeling verschillende aspecten van het 
orgelinstrument. Dit aan de hand van drie korte concertjes door drie ver-
schillende organisten op drie verschillende locaties. Op elke locatie worden 
de bezoekers ook getrakteerd op een hapje en drankje. Het versterken van 
de innerlijke mens in combinatie met muziek, dit zorgt voor een aangename 
zondagnamiddag.

De wandeling start in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord om  
15 uur met een eerste mini-concert. Van daar vertrekken we in groep naar de 
Sint-Antoniuskerk en daarna de St-Rochuskerk. Organisten van dienst zijn:  
Gert Amerlinck, leraar orgel aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 
van Blankenberge,  Peter Ledaine, directeur van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord van Blankenberge en Lynn Leterme, organist-titularis.

Meer info: 
cultuurcentrum Blankenberge: 050/636600
cultuur@blankenberge.be
www.blankenberge.be/cultuur



54 5554 55

TENTOON
stelling

MICHIEL HENDRYCKX
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KUNST OP DE BEGRAAFPLAATS
Stedelijke begraafplaats

58ZOMERSCULPTUREN
Diverse buitenlocaties
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Na een leven lang exclusief voor de krant 
De Standaard te hebben gefotografeerd, is 
Michiel Hendryckx (°1951) pas zo’n tien jaar 
geleden voor zichzelf foto’s gaan maken. 
Van de een op de andere dag was er geen 
opdrachtgever meer. Was het nieuws niet 
langer zijn onderwerp. De foto niet langer 
een illustratie bij een krantenartikel.

Vanaf die dag maakte Hendryckx al-
leen nog de beelden die hij – bij manier 
van spreken – in zijn huis graag aan de 
muur wou zien. Foto’s die spontaan ont-
staan. Nooit met een voorop gezet plan. 
Verloren rijden om uit te komen bij een  
voorbijzeilende wolk. Een schaduw op een 
muur. Een verlicht raam. Iemand ver weg, 
verloren in een overweldigend landschap. 
Beelden van weemoed en melancholie. 
Zonder gêne op zoek naar ontroering. Naar 
schoonheid. Rusteloos, altijd in beweging. 
Op reis, ook in zichzelf. Voor altijd, en route.

Deze tentoonstelling toont unieke  
poëtische foto’s. Tekst en beeld gaan met 
elkaar in dialoog.

praktisch
23 juni tot 30 september 2018

@ Exporuimte De Meridiaan
(gelijkvloers casino),
Casinoplein,
8370 Blankenberge

Open van dinsdag tot en met zondag, 
van 14u-17u.

Gratis toegang

MEER INFO
CULTUURCENTRUM
cultuur@blankenberge.be
www.blankenberge.be/cultuur
T 050 636 600

 EN ROUTE
FOTOTENTOONSTELLING

23
JUNI

30
SEPTEMBER

 MICHIEL HENDRYCKX

 UITEENZETTING

Op 14 augustus om 19 uur geeft de foto-
graaf  een uiteenzetting over zijn werk in 
de Consciencezaal van CC Casino. Wie dat 
wenst kan de tentoonstelling nadien indi-
vidueel bezoeken in exporuimte De Meridi-
aan van CC Casino.

@ CC Casino, Consciencezaal, 
Zeedijk 150, 8370 Blankenberge

ORGANISATIE
Vormingplus Regio Brugge 
en Cultuurcentrum Blankenberge

Gratis deelname
Vooraf inschrijven verplicht

 MICHIEL HENDRYCKX. 

fototentoonstelling En Route 
In het kader van

14
AUGUSTUS

DINSDAG

19u > 20u30 EEN AVOND MET 

 DOOR DE FOTOGRAAF

\\          CURSUS



Flaneer door de straten 
en ontdek beeldig werk.

Zomersculpturen is de verzamelnaam voor 
de Beeldige Wandeling (vijf kunstenaars 
presenteren hun werk op vijf buitenloca-
ties) en het beeldenparcours van vzw 
ArtPro Art.

De sculpturen van de Beeldige wandeling 
kun je spotten aan de Sint-Antoniuskerk, 
Sint-Rochuskerk, het Koning Leopold III-
plein en het Leopoldpark (haven).

De kunstenaars van ArtPro Art tonen hun 
werk op de Franchommelaan.
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praktischE INFO
Op diverse buitenlocaties: aan Sint- 
Antoniuskerk, Sint-Rochuskerk, Koning 
Leopold III-plein, Leopoldpark en de 
Franchommelaan.

Meer info op 
www.blankenberge.be/cultuur  
of haal de gratis publicatie met beelden-
plan in het Infopunt Toerisme  
en CC Casino.

diverse locaties
1

JULI
30

SEPTEMBER

 ZOMERSCULPTUREN

\\          TENTOONSTELLING

 ‘EN ROUTE’
Expo

 ONVERGETELIJK

De stedelijke begraafplaats in de  
Scharebrugstraat vormt de volgende 
maanden het decor van de wel zeer  
bijzondere tentoonstelling ‘Voor Altijd On-
vergetelijk’. 

Deze buitententoonstelling is een initiatief 
van Kunstig Gavere, een werkgroep van de 
Gaverse culturele raad in samenwerking 
met het gemeentebestuur van Gavere en 
het stadsbestuur van Blankenberge. 

Dit kunstproject rond het thema leven 
en dood is uitgewerkt onder de vorm van 
een dodenakker en omvat een installatie 
van een zestigtal virtuele grafplaten van  
binnenlandse en buitenlandse kunstenaars 
aangevuld met een tiental grafplaten van 
onze lokale kunstenaars die her en der op 
de begraafplaats zijn opgesteld. 

Deze expo maakt deel uit van het  
activiteitenprogramma rond de Week van  
de Begraafplaatsen waaraan het stads- 
bestuur dit jaar voor de zevende maal  
deelneemt. Voor Altijd Onvergetelijk is nog 
tot en met 16 september 2018 gratis te be-
zichtigen tijdens de openingsuren van de 
begraafplaats.  

OPENINGSUREN
Elke dag open, van 7u > 19u

@ Stedelijke Begraafplaats
Scharebrugstraat 114
8370 Blankenberge

Kunst op de begraafplaats
3

JUNI
16

SEPTEMBER

 VOOR ALTIJD
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 BELLE EPOQUE CENTRUM

Het Belle Epoque Centrum brengt je terug 
naar de glorie van de belle époque, een  
periode van 1870 tot 1914. De interactieve 
tentoonstelling is ondergebracht in drie  
gerestaureerde belle-époquevilla’s uit 1894. 

Ontdek de boeiende geschiedenis van de 
gouden tijd via affiches, postkaarten, foto- 
en filmmateriaal, unieke tegeltableaus en 
nog veel meer! Ook ideaal om met het ge-
zin te beleven aan de hand van een leuk 
spelletjesparcours.

Elk jaar is er een tijdelijke thematentoon-
stelling in de reeks Belle Epoque Schatten, 
waarbij telkens een ander aspect van de 
belle époque in de kijker staat.

De editie van 2018 staat in het teken van 
het 10-jarig bestaan van het Belle Epoque 
Centrum. Belle Epoque Schatten: Thonet, 
vader van design start op 19 mei en loopt 
tot en met 25 november.

Bezoek het Belle Epoque Centrum indivi-
dueel of met gids (op reservatie) en ontdek 
wat de invloed van de belle époque bete-
kende voor Blankenberge.

Ontdek Blankenberge 
GRatis wandeling met gids

Van april tot december kan je Blankenberge 
op een andere manier leren kennen door 
één van de boeiende gratis gidsbeurten 
te volgen. Ga mee met onze gidsen en leer 
alles over het vissersleven, de geschiede-
nis van de stad of laat je verrassen door de 
mooie art-nouveauwoningen die Blanken-
berge rijk is.

Tijdens de Havenfeesten, Week van de Be-
graafplaatsen, Open Kerkendagen en Wa-
penstilstand kan je bovendien genieten 
van enkele themawandelingen.

Wil je graag meer te weten komen over de 
rijke geschiedenis van ons Steedje? Haal 
dan snel de brochure met gratis wande-
lingen af in de Dienst Toerisme of het Belle 
Epoque Centrum. 

Deelname niet in groepsverband
Zonder reservatie

INFO & RESERVATIE
Belle Epoque Centrum
Elisabethstraat 24, 8730 Blankenberge
T 050 636 640
E belle.epoque@blankenberge.be
www.belle.epoque.blankenberge.be

BELEEF HET GOUDEN TIJDPERK

 TIJDELIJKE EXPO

BELLE EPOQUE SCHATTEN:

 BELLE EPOQUE CENTRUM

thonet, vader van design

Ook in 2018 zet het Belle Epoque Centrum 
belle-époqueschatten in de kijker. Van 19 
mei tot en met 25 november loopt de tijde-
lijke tentoonstelling met als thema “Tho-
net”. 

Thonet doet wellicht in ieders oren een 
belletje rinkelen. De zwierige meubels van 
gebogen hout zijn bekend over heel de 
wereld. Maar wist je dat het succesverhaal 
startte met een faillissement? Of dat de 
Egyptenaren reeds hout bogen? En dat 
Thonet zelfs bidstoelen maakte, zolang er 
vraag naar was? 

We frissen graag jullie geheugen op en 
zetten Thonet, na de editie van 2012, op-
nieuw in de kijker, maar dit keer grootser! 
De expo wordt aangevuld met enkele top-
stukken van keramiek en aardewerk.

Dit alles om het 10-jarig bestaan van het 
Belle Epoque Centrum te vieren!

Openingsuren:
dinsdag t.e.m. zondag van 14u – 17u
in juli & augustus: di t.e.m. zo van 14u – 18u
inbegrepen in de inkomprijs

@ Belle Epoque Centrum, 
Elisabethstraat 24



KERSTCONCERT
Woensdag 19/12/18 – 19u
@feestzaal stadhuis – gratis toegang

Een sfeervolle avond met heerlijke kerst-
liederen gebracht door de koren en de 
samenzangklassen, bijgestaan door het 
strijkersensemble.

VALENTIJNSCONCERT
Vrijdag 15/02/19 – 19u 
@Aula academie – gratis toegang

De leerlingen van onze academie bezor-
gen u een romantische avond met muziek 
en woord.

CONCERTDAGEN
donderdag 23/05/19 – 19u / vrijdag 

24/05/19 – 19u / zaterdag 25/05/19 – 11u
@feestzaal stadhuis – gratis toegang

Drie dagen op een rij kun je de ensembles 
die de academie rijk is aan het werk zien. 
Koren, strijkers, gitaren, samenzang en 
blazers, er is zeker voor ieder wat wils.

OPENDEURDAG
Zondag 23/06/19 – 14u – 17u

Een zondags bezoekje aan de Blanken-
bergse academie kan tijdens de open-
deurdag. Kom kennismaken met ons ruim 
aanbod voor jong en oud.

Info
Stedelijke Academie Muziek en Woord
De Smet de Naeyerlaan 141-145
8370 Blankenberge
050 636 690

muziekacademie@blankenberge.be

64

 EXTERN //

65

\\          EXTERN

 BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKWEEK
VERWENDAG EN BOEKENVERKOOP

Op zaterdag 20 oktober 2018 is er de 
verwendag voor jong en oud (van 10 tot 
13 uur). De jaarlijkse boekenverkoop vindt 
plaats op zaterdag 27 oktober 2018 in de 
Aula (van 14 tot 17 uur).

DIGITALE WEEK

Wanneer: van 19 oktober tot 4 november 
2018. Meer info vind je op de website van 
de bibliotheek van zodra het volledige 
programma is uitgewerkt.

LUISTEROORTJES

Van september 2018 tot en met mei 2019 
wordt er in de Speelkamer één keer per 
maand voorgelezen voor kleuters en voor 
leerlingen van het 1e en het 2e leerjaar.

LEESGROEPEN

•  Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (vanaf 
het 3e leerjaar tot het 4e middelbaar). 
Van oktober 2018 tot maart 2019 worden 
per leeftijdsgroep, in vijf bijeenkomsten, de 
genomineerde KJV-titels besproken.

•  Leesclub ‘De Verdieping’ 
(voor volwassenen). 

Er worden vijf bijeenkomsten voorzien 
tussen oktober 2018 en mei 2019.

kleine expo’s ( groot salon )

•  Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (vanaf 
het 3e leerjaar tot het 4e middelbaar). 
Van oktober 2018 tot maart 2019 worden 
per leeftijdsgroep, in vijf bijeenkomsten, de 
genomineerde KJV-titels besproken.

•  Leesclub ‘De Verdieping’ 
(voor volwassenen). 

Er worden vijf bijeenkomsten voorzien 
tussen oktober 2018 en mei 2019.

BLANKENBERGSCH KLAPS

De bib organiseert informele gespreksna-
middagen - Blankenbergsche klaps - in 
het dialect. Rasechte Blankenbergenaars 
kaarten een lokaal thema aan en vertellen 
daarover in het Blankenbergsch. Daarna 
kunnen de aanwezigen in het ‘praatcafé’ 
inpikken op het dagthema.

INTERVIEWS EN LEZINGEN

Spraakmakende auteurs, BV’s én bekende 
Blankenbergenaars nemen plaats op de 
praatstoel in de Literatuurkamer.

Het volledige programma is vanaf augus-
tus verkrijgbaar in de bibliotheek. Meer 
info via tel. 050 636 650 of e-mail  
bibliotheek@blankenberge.be of surf naar 
www.blankenberge.be/bibliotheek

openingsuren
Maandag  14u-18u
Dinsdag  14u-18u
Woensdag 14u-19u
Donderdag 14u-18u
Vrijdag  14u-19u
Zaterdag  10u-13u

De benedenverdieping en de eerste ver-
dieping (Cyberspace en het Klein salon) 
zijn elke voormiddag open van 10 tot 12 
uur. Tijdens het schooljaar opent de Kleine 
bib haar deuren op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag vanaf 16 uur.

Een greep uit het 
uit het programma ‘18-’19

 SAMW
Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord



Dienstencentrum De Bollaard biedt een 
uitgebreid aantal cursussen, vormingen 
en activiteiten aan in samenwerking met 
verschillende organisaties. Kies je voor 
talen, koken, computervaardigheden, 
een bewegingsactiviteit of een creatieve 
cursus? In het aanbod van De Bollaard 
vind je zeker wat je zoekt.

Speciaal voor senioren die willen ken-
nismaken met de digitale wereld of er 
zich verder in willen bijscholen, is er het 
digi-ateljee. Je kan bij de vrijwillige digihel-
pers terecht voor opleidingen en met al je 
digitale vragen.

info
Dienstencentrum De Bollaard
K. Albert-I laan 112, 8370 Blankenberge
050 43 12 02
bollaard@ocmw-blankenberge.be 
www.debollaard.be

Activiteiten Zuienkerke

Orgelconcert
zaterdag 2 juni 2018
orgelconcert in de Sint-Bavokerk van 
Houtave - 19 uur
gratis

In het kader van de Blazuin activiteit 
Orgelpunt.

Daguitstap
zaterdag 9 juni 2018
Bokrijk: uitgebreide rondleiding en toelich-
ting in en bij de onlangs gerestaureerde 
schuur van Schoeringhe + nadien vrij be-
zoek van het domein.
kostprijs: 60 euro, alles inclusief

1 juliviering
zaterdag 7 juli 2018
De Keurs(ch)lager - humoristisch optreden 
door Karel Declercq
gemeentelijke sportzaal Zuienkerke
20 uur

Houtave kunstdorp
zondag 8 juli 2018
Houtave Kunstdorp  in Houtave centrum 
(uiteraard)
Tal van kunstenaars en artistiek verant-
woorde ambiance.

Kunstroute
zaterdag 11 augustus, 
zondag 12 augustus 2018
woensdag 15 augustus 2018
zaterdag 18 augustus, 
zondag 19 augustus 2018
tentoonstelling in verschillende locaties 
verspreid over de gemeenten Houtave, 
Meetkerke, Nieuwmunster en Zuienkerke
10.30 – 18.00 uur
de route is bewegwijzerd
gratis

Noteer ook alvast: 

De bevrijding van Zuienkerke
zaterdag 22 september 2018
de Bevrijding van Zuienkerke - groot-
scheeps slotevenement van de herdenking 
WO I in Zuienkerke. Diverse locaties in Zui-
enkerke-dorp. Start: vooravond tot....

info & tickets
Gemeentehuis Zuienkerke
T 050 43 20 50 – cultuur@zuienkerke.be
www.zuienkerke.be 
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 DIENSTENCENTRUM  DE HAAN CULTUURPAKKET 2018-2019

 DE BOLLAARD vrijdag 21 september 2018 / 20U
Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Katrien Vandendries, 
Alexander Metselaar en Jeroen Maes. De scheve schaats

Vrijdag 5 oktober 2018 / 20U
Bart Kaëll en Luc Appermont Bart & Luc Intiem

vrijdag 19 oktober 2018 / 20U
Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Greet Rouffaer, 
Patrick Onzia, e.a. De schaar erin

vrijdag 16 november 2018 / 20U
Barry Steele & Friends The Roy Orbison Story

vrijdag 23 november 2018 / 20U
Maggie Macneil, Riet Muylaert, Sandrine en Kathleen Vandenhoudt 
Want de roos overleeft

zondag 13 januari 2019 / 15U
Scala Meisjesnamen

vrijdag 25 januari 2019
André Brasseur & Band

vrijdag 8 februari 2019 / 20U
Sandra Kim, Begir Memeti, Marco Z & Band
Bella Italia, Ti Sento

vrijdag 22 februari 2019 / 20U
Ludo Mariën, Peter van Laet, Sabien Tiels, e.a. 
Hij speelt accordeon – de allermooiste songs

vrijdag 15 maart 2019
Danni Heylen, An Swartenbroexk, Dirk Bosschaert, 
Guillaume Devos en Jeroen Maes. Blind getrouwd

vrijdag 29 maart 2019
Olivier Laurent La vie est Brel

vrijdag 26 april 2019
Coco jr., Jelle Cleymans, 
Joost Van Hyfte en Hubert Damen Mannen…

Alle voorstellingen gaan door 
in het Wielingencentrum, 
Graaf Jansdijk 18, 
8420 De Haan (Wenduine)

Dit aanbod is te boeken 
vanaf maandag 4 juni 2018.

Info & tickets
Dienst Cultuur De Haan
T 059 24 21 33
cultuurdienst@dehaan.be



Kleuter- en
jeugdateljee

Jeugdateljee

Jeugdateljee

Jeugdateljee 

Boetseren & 
keramiek

Boetseren & 
keramiek

Boetseren & 
keramiek

Boetseren & 
keramiek

Kalligrafie 

Tekenen

Tekenen 

Tekenen & 
schilderen voor 
gevorderden

Tekenen & 
schilderen voor 
gevorderden

Gemengde 
technieken

Gemengde 
technieken

 OVERZICHT WINTERACADEMIE

3e kl en 1e lj.

1e tot 4e lj.

2e tot 4e lj.

5e en 6e lj., 

1e en 2e midd.

reeks 1

reeks 2 

reeks 1

reeks 2

reeks 1

reeks 2

zaterdag

woensdag

zaterdag 

woensdag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

donderdag

dinsdag

dinsdag 

dinsdag

dinsdag

donderdag

donderdag 

€ 110 / € 65

€ 110 / € 65

€ 110 / € 65

€ 110 / € 65

€ 120

€ 120

€ 180

€ 180

€ 45

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

 CURSUS  REEKS  DAG  PRIJS

Uiteenzetting
Michiel Hendryckx
(Fototentoonstelling En Route)

BENOveren met energiezuinige 
technieken

Zuid-Afrikaanse wijn en cultuur

Kleurrijke houten juwelen

Help, een vegetariër aan tafel!

De wondere wereld van de Operette

Wim Vanseveren over de evolutie in 
de media

Duinkerke: bezoek en circusvoor-
stelling. Voor al die willen te kap’en 
varen!

dinsdag 14 augustus

dinsdag 18 september

woensdag 10 oktober

dinsdag 4 december

donderdag 24 januari 

donderdag 28 februari

donderdag 14 maart

woensdag 22 mei

GRATIS

€ 2
GRATIS 
voor leden 
Gezinsbond

€22

€40

€ 28

€ 10

€ 10

€ 45

 CURSUS  DATUM  PRIJS

DATUM VOORSTELLING PRIJS
ABONNEE

1STE 
PERSOON

2DE 
PERSOON

2DE 
PERSOON
- 26 JAAR

22/09/2018 Radio Modern – Retro Dansfeest € 10,00

28/09/2018 Toneelgroep Maastricht – King Lear € 10,00

05/10/2018 Ragús – The Show € 10,00

13/10/2018 Sioen – Sioen Plays Graceland € 10,00

26/10/2018 Het Eenzame Westen – Slachtinge € 10,00

02/11/2018 Lukas Lelie – Ik doe mijn best € 10,00

16/11/2018 Jan Delvaux en dj Bobby Ewing
 – Belpop Bonanza Quattro

€ 12,50

23/11/2018 Eddy et les Vedettes – Chansons Fatales € 10,00

08/12/2018 Laïs – Midwinter Tales II € 10,00

15/12/2018 Chris Lomme, Simone Milsdochter,
Katelijne Verbeke – Adela en Helena

€ 10,00

02/02/2019 Cóig – Toernee Mondial on Stage € 15,00

08/02/2019 Jasper Steverlinck – Night Prayer Tour € 22,50

13/02/2019 Nic Balthazar, Bert Huysentruyt en
Annabelle Dewitte – Badaboem

€ 7,00

24/02/2019 Vlaams Muziek Theater (VMT)
– Een Nacht in Venetië

€ 10,00

09/03/2019 Nele Bauwens – Wat een geluk € 10,00

22/03/2019 Theater Malpertuis met Bob De Moor 
– Olivetti 82

€ 10,00

30/03/2019 Wim Opbrouck & Maandacht
– TV-Tunes KNT revisited

€ 10,00

06/04/2019 The Scabs – Forty Years € 22,50

13/04/2019 Compagnie Cecilia – De Broers Geboers € 10,00

27/04/2019 De Frivole Framboos 
– Wachten op Do Groot

€ 17,50

17/05/2019 Tom Van Dyck – Het beest in u € 15,50

BESTELFORMULIER CULTUURABONNEMENT 
ONLINE VANAF 4 JUNI
VIA BESTELFORMULIER VANAF 11 JUNI

• Kruis minstens zes voorstellingen aan. Kruis in de laatste kolom(men) aan of je voor 
een tweede persoon wil bestellen

• Meer uitleg over het abonnementsformulier vind je op pagina 6.
• Ben je jonger dan 26, dan kost een tickets telkens € 1,50 minder dan de 

abonnementsprijs (met uitzondering van Jasper Steverlinck)
• Vanaf maandag 4 juni om 9 uur kan je je abonnement online bestellen op  

www.blankenberge.be/cultuur
• Bestelformulieren worden verwerkt vanaf maandag 11 juni



Reserveer zelf je cursus online vanaf 4 juni
Vind de link en handleiding op www.blankenberge.be/cultuur 

Bestel je cursus aan de balie vanaf 11 juni
Infopunt Toerisme
Hoogstraat 2, Blankenberge
T 050 636 620

GEGEVENS ABONNEE

GEGEVENS 2DE ABONNEE

Naam en voornaam

Straat       Huisnummer

Postcode   Plaats

Tel

Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Jong volk (jonger dan 26 jaar)       ja       neen

Naam en voornaam

Straat       Huisnummer

Postcode   Plaats

Tel

Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Jong volk (jonger dan 26 jaar)       ja       neen

Voorkeur (indien beschikbaar)

  zaal vooraan   zaal midden   tribune

Reserveer zelf je abonnement online 
Vind de link en handleiding op 
www.blankenberge.be/cultuur

Bezorg je formulier per post
Cultuurcentrum 
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 600

Bezorg je formulier aan de balie 
Infopunt Toerisme
K. Leopold III-plein, Blankenberge
T 050 636 620

Je ontvangt een betaaluitnodiging en je 
ticket(s) per mail. Indien gewenst, kan je 
ook betalen aan de balie van de dienst 
Toerisme.



CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE
Hoogstraat 2

B - 8370 Blankenberge
T. 050 636 600

cultuur@blankenberge.be  •  www.blankenberge.be/cultuur
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge


