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Spannend. 

Dat is het eerste woord dat bij ons opkomt wanneer we vooruitblikken 

op komend seizoen. Spannend omdat dit cultuurpakket onze vuurdoop 

is als nieuw team. Spannend omdat jullie dat programma mogen 

ontdekken en wij mogen zien, horen, voelen wat jullie ervan vinden. 

Spannend omdat we jullie een glimp geven van wie we zijn. In dit 

programma lees je onze interesses, onze bezorgdheden, wat ons raakt 

en wat ons drijft. We kiezen voor verhalen die gehoord willen worden, 

die ons aanzetten tot nadenken en ons een beter begrip geven van de 

wereld waarin we leven. Verhalen die wij een plaats geven, opdat cultuur 

kan doen wat het het best kan: mensen samenbrengen.

Snuister door de brochure en ontdek de verscheidenheid aan verhalen  

en de diversiteit aan disciplines. Zet er je tanden in, en schrijf mee aan 

ons verhaal.

ALFONS MONTE

schepen van Cultuur

TINE VERHAEGHE

diensthoofd cultuurcentrum

LAURANNE CLEENWERCK

deskundige cultuurcentrum



Woord vooraf

Met het thema straffe madammen slaan we 

op heden geen schering en inslag meer. En dat 

is eigenlijk een bijzonder positieve gedachte. 

De laatste jaren wint de vrouwelijke stem aan 

kracht en dit veelal uit onverwachte hoek. 

Volhardend en vastberaden schragen vrouwen 

en mannen (!) zich achter de term feminisme: 

het verlangen om vrouwen en mannen op 

gelijke voet te plaatsen, een gelijkheidsstreven. 

Dat is waar feminisme voor staat. Dat is 

ook waar wij ons als culturele instelling 

voor willen inzetten: een gelijkwaardige 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 

binnen ons cultuurpakket – als maker, als 

artiest. Ons themajaar straffe madammen snijdt 

perfect de balans: 22 voorstellingen, waarvan 

11 gedragen door vrouwen. Getriggerd door 

de VN-campagne #MorePowerfulTogether 

bijten we ons vast in gendergelijkheid binnen 

de culturele sector – voor dit seizoen en de vele 

seizoenen die volgen. 

Aanvullend willen we ons toespitsen op méér 

jong werk en méér familievoorstellingen. 

Enerzijds jong werk: beginnende makers 

worden veelal gedreven door een ontembare 

passie voor het vak. Die gedeelde passie willen 

we productief aanwenden door hen een 

platform te bieden om hun werk te presenteren 

en verder te ontwikkelen. 

Anderzijds familievoorstellingen: want je 

kan niet vroeg genoeg de wereld van de 

podiumkunsten induiken. En er is zoveel goeds 

op de cultuurmarkt voor de jonge en jongste 

kadees. Een plezier dat we gezinnen niet  

willen ontzeggen.

Onze drie centrale pijlers worden elk vergezeld 

van een symbool die je als gids door deze 

brochure leiden:

Bij de buren 
Beter een goede buur dan een verre vriend!  

Bij de buren is een initiatief van verschillende  

West-Vlaamse cultuurcentra die de handen 

in elkaar slaan om te sleutelen aan een 

gediversifieerd en goed gespreid cultuurpakket. 

Bij de buren onderzoekt duurzamere relaties 

tussen de cultuurhuizen onderling, tussen de 

cultuurhuizen en hun artistieke partners & 

tussen de cultuurhuizen en hun bezoekers. 

Over de verschillende gemeentes heen kan je de 

inspanningen van Bij de buren herkennen aan 

het bijgevoegde logo.

Toernee Mondial 

Toernee Mondial werd opgericht in 1995 

door Roger Bauwens, toenmalig directeur 

van CC Leopoldsburg. Het initiatief verenigt 

gelijkgestemde zielen uit verschillende Vlaamse 

cultuurcentra die samen de visibiliteit van 

wereldmuziek in de hand willen werken. Door 

hun krachten op financieel en organisatorisch 

vlak te bundelen, wordt het mogelijk om 

tournees te organiseren met muzikanten 

van internationaal niveau uit Canada, 

Ierland, Zweden, Australië, etc. Het plaatst 

wereldmuziek steviger op de kaart, bestendigt 

en verhoogt de kwaliteit van het aanbod & 

bevordert interne en externe communicatie. 

CC Blankenberge is lid van Toernee Mondial. De 

voorstellingen die deel uitmaken van dit circuit 

kun je herkennen aan het Toernee Mondial-logo.

Straffe madammen

Jong werk

Familievoorstelling
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Agenda Agenda

Zo 06.10.2019 Pascale Platel - Gezegend zij PODIUM 16

Do 10.10.2019 Koken met seizoensproducten - herfstkookles CURSUS 48

Vr 11.10.2019 Augustijn Vermandere - Echt PODIUM 17

Vr 25.10.2019 Keiko Shichijo - Mozart, Schubert, Komitas en Beethoven 
(voorprogramma: Yentl Tijssens) PODIUM 18

Vr 08.11.2019 Walter Baele - Best of Baele PODIUM 19

Di 12.11.2019 Op de thee bij Leila CURSUS 50

Vr 15.11.2019 DESCHONECOMPAGNIE - Don Juan PODIUM 20

Zo 17.11.2019 Kunstendag voor kinderen PODIUM 22

Za 23.11.2019 de Roovers - Melancholia. Ivanov is dood! Leve Ivanov! PODIUM 24

Vr 29.11.2019 Compagnie Cecilia - Frontaal PODIUM 25

Do 05.12.2019 Koken met seizoensproducten - Winterkookles CURSUS 48

Vr 13.12.2019 Beatles by Girls - What’s in a name PODIUM 26

Zo 22.12.2019 Edgar Knecht Trio & Aeham Ahmad - Keys to Friendship PODIUM 27

Vanaf di 07.01.2020 Tekenen en schilderen (vrij atelier) - reeks 2 CURSUS 55

Vanaf wo 08.01.2020 Grafiek (introductie) CURSUS 59

Vanaf do 09.01.2020 Experimenteeratelier gemengde technieken - reeks 2 CURSUS 57

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

Za 15.02.2020 Grof Geschud - LIJMEN PODIUM 29

Vr 21.02.2020 Axelle Red - Electro Acoustic Tour PODIUM 30

Za 29.02.2020 Helene Blum & Harald Haugaard Band - Toernee Mondial on stage PODIUM 31

FEBRUARI

Do 05.03.2020 Theater Malpertius - T.A.N.I.A. PODIUM 32

Do 12.03.2020 Koken met seizoensproducten - Lentekookles CURSUS 48

Di 17.03.2020 Zero waste - leven zonder afval CURSUS 53

Wo 25.03.2020 FroeFroe & de Roovers - Stella, Ster van de Zee PODIUM 33

Vr 27.03.2020 NTGent & Milo Rau - Compassie.  
De geschiedenis van het machinegeweer

PODIUM 34

MAART

Do 02.04.2020 Judas Theaterproducties - Festen PODIUM 36

Za 18.04 en zo 19.04.2020 Krachttoer - Wijland PODIUM 40

APRIL

Zo 10.05.2020 Het nieuwstedelijk - Hitler is dood PODIUM 37

Do 28.05.2020 Koken met seizoensproducten - Zomerkookles CURSUS 48

Vr 29.05 en za 30.05.2020 Zirkus FahrAway - Wo ist Tobi? PODIUM 38

MEI

Za 18.05.2019 t.e.m. zo 03.11.2019 Belle Epoque Schatten: De film, hoe het begon 62

Ma 01.07.2019 t.e.m. di 30.07.2019 Kamperen aan de kust 63

Za 06.07.2019 t.e.m. zo 29.09.2019 Cindy Wright - Another Fairytale 66

Do 01.08.2019 t.e.m. do 29.08.2019 Rond de Noordzee 64

Za 11.01.2020 t.e.m. zo 08.03.2020 Onder de rok - Ode aan de Blankenbergse vrouw 65

EXPO’S

Vanaf ma 09.09.2019 Handletteren voor beginners CURSUS 46

Za 21.09.2019 Scala - Meisjesnamen PODIUM 14

Vanaf di 24.09.2019 Tekenen en schilderen (introductie) CURSUS 55

Vanaf di 24.09.2019 Tekenen en schilderen (vrij atelier) - reeks 1 CURSUS 55

Vanaf wo 25.09.2019 Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) CURSUS 58

Vanaf wo 25.09.2019 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) CURSUS 58

Vanaf do 26.09.2019 Experimenteeratelier gemengde technieken - reeks 1 CURSUS 57

Vr 27.09.2019 Soe Nsuki - Soetopia PODIUM 15

Za 28.09.2019 Inleiding tot humor voor beginners CURSUS 47

Vanaf za 28.09.2019 De Blazuin PODIUM 41

Vanaf za 28.09.2019 Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) CURSUS 58

Vanaf za 28.09.2019 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) CURSUS 58

Vanaf zo 29.09.1019 Jongerenatelier: Graphic Novel (14+) CURSUS 54

SEPTEMBER

Wo 22.01.2020 Wegwijs in de wereld van meditatie en mindfulness CURSUS 51

Ma 27.01.2020 Digitale fotografie voor beginners CURSUS 52

 Vr 31.01.2020 Guy Swinnen & the ladies - The duet sessions PODIUM 28
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 22,50 - basis € 25 - jong volk € 21

CC BLANKENBERGE – CONSCIENCEZAAL

abonnement € 8,50 - basis € 11 - jong volk € 7

Podium Podium

20:00   muziek 20:00   comedy

ZATERDAG 
21.09.2019

VRIJDAG 
27.09.2019

TE  
ONT-
DEKKEN

Scala Soe Nsuki

Meisjesnamen
Scala is één van de hoofdrolspelers in 

het Vlaamse muzieklandschap als het om 

vrouwelijke bezettingen gaat. Ze wijken af van 

het traditionele parcours en banen zich, onder 

leiding van de Kolacny Brothers, al jarenlang 

een weg doorheen de muziekindustrie 

met een stevig repertoire van pop- en 

rockarrangementen. 

Voor het eerst presenteert het meisjeskoor een 

volledig Nederlandstalig programma stampvol 

nummers die hulde brengen aan vrouwen. 

Anne. Irene. Louise. Marijke. Jessica.  

Layla. Annelies. 

Met Meisjesnamen als seizoensopener, 

klinken we op een beloftevol jaar vol straffe 

madammen!

Soetopia
Bloemetjes plukken, vier broers hebben, arm 

zijn en croque-monsieurs eten: dat is de wereld 

van jonge artieste Soe Nsuki.

In haar eerste zaalshow neemt ze het publiek 

mee op reis door het onvoorspelbare landschap 

van Soetopia, het land der eeuwige positiviteit. 

Een land waar de glazen overvol zijn, maar 

waar tegenslag ook zijn plaats heeft. Wordt er 

gelachen? Ja! Wordt er geweend? Ja! Wordt er 

geld uitgedeeld? Misschien!

Soe is een ware energiebom. 100% girlpower 

die je instant een gelukkiger mens maakt.

Voor mensen die graag iets échts, 

iets live, iets gevoeligs zien… Ik raad 

iedereen aan om te gaan kijken.
  Rocco Granata
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CC BLANKENBERGE – CONSCIENCEZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

CC BLANKENBERGE – CONSCIENCEZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Podium Podium

15:00   theater / matinée
Nagesprek na afloop

20:00   muziek

ZONDAG
06.10.2019

VRIJDAG 
11.10.2019

Pascale Platel Augustijn Vermandere

Gezegend zij
In Gezegend Zij verhaalt Pascale Platel de 

levensloop van Jezus Christus vanuit het 

oogpunt van tante Elisabeth, de moeder van 

Johannes De Doper. Platel brengt je een verhaal 

vol humor en kwinkslagen. Ze laat je gieren van 

het lachen, maar evenzeer beweegt ze je tot 

tranen. 

Platel is een verhalenvertelster pur sang. 

Met het publiek aan haar lippen frist ze ons 

collectief geheugen op met anekdotes die 

getuigen van groot respect, geestdrift en heel 

wat korreltjes zout.

Echt
Augustijn Vermandere, zoon van, groeide op 

in een uitgesproken muzikale omgeving. Hij 

produceerde de albums van zijn vader Willem, 

broer Peter en zus Amalia, intussen verder 

sleutelend aan eigen werk. Vandaag verbaast 

Augustijn als singer-songwriter, componist en 

arrangeur. 

Zijn invloeden rijken van The Beatles tot A-Ha, 

van Chris Isaak tot Eels en van Ben Folds tot Bach, 

allen gebundeld in zijn eerste album Echt.

Met dit concert keert Augustijn terug naar zijn 

West-Vlaamse roots: in de voetsporen – in de 

schouwte – van zijn vader, maar vooral heel erg 

Echt zichzelf.

Platel speelt met zoveel ernst en gevoel 

dat een bijtend laagje pijn onder 

de lach priemt. Ze doet je lachen en 

huiveren. Halleluja!
  De Standaard

TE  
ONT-
DEKKEN
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 12,50 - basis € 15 - jong volk € 11

SINT-AMANDUSKERK, UITKERKE (RUITERSTRAAT)

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Podium Podium

20:00   comedy

VRIJDAG 
08.11.2019

VRIJDAG 
25.10.2019

Walter BaeleKeiko Shichijo

Best of Baele
Walter Baele is een man van duizend-en-één 

gezichten. Denk aan de Backeljau-buurman 

Marcel De Neudt, het kranige oudje Rosa, 

Koning Filip, Willy Naessens, Charles Michel, 

Van Leemhuyzen, etc. 

Na vijftien soloshows voert Baele nog een 

laatste keer zijn bekende typetjes op. Het 

vaste peloton personages rijdt in Best of Baele 

een finale ronde alvorens de diepvries in te 

duiken. Een collage met de leukste sketches 

van 1986 tot 2019, een eresaluut aan de bonte 

verzameling lachmakers. 

Mozart, Schubert, Komitas en Beethoven
Keiko Shichijo is een bijzondere pianiste in de 

wereld van de klassieke muziek. Ze verbindt 

een traditionele Japanse sensitiviteit met een 

grondige kennis van de Europese historische 

uitvoeringspraktijk. Dit resulteert in een unieke 

visie die zich openbaart in haar gevoel voor  

de muziek, de instrumenten en hun 

achterliggende verhaal.

Voorafgegaan door een voorprogramma van 

Blankenbergse pianist Yentl Tijssens, brengt 

Shichijo repertoire van grootmeesters Mozart, 

Schubert, Komitas en Beethoven. 

Lekkere woordspelingen en fijne satire. 

Baele heeft geen noemenswaardige 

attributen nodig om de perfect 

geïmiteerde personages treffend neer 

te zetten. 
  De Standaard

20:00   klassieke muziek
Met voorprogramma van Yentl Tijssens

Het instrument bracht onder haar 

handen een puurheid aan klanken 

voort, werkelijk adembenemend. 

“Zo moet Mozart het zelf gespeeld 

hebben,” ging er door mij heen. Haar 

hele verschijning ademt puurheid, en 

zo ook de intensiteit van haar mimiek 

tijdens het spelen.
  anonieme bezoeker
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DESCHONECOMPAGNIE

VRIJDAG 
15.11.2019

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Podium Podium

20:00   theater / opera

Don Juan
Iemand is er in geslaagd om, in vrede met 

zichzelf, steeds te volgen wat zijn lusten hem 

ingeven. Anderen leven met een ander idee 

over de liefde. Toch dringt zo iemand binnen in 

je leven, in je bed, op je huwelijksdag, in je idee 

van eeuwige trouw. 

Don Juan is het afstudeerproject van 

beloftemaker Tom Goossens. Drie acteurs, een 

operazangeres en een pianist breken Mozarts 

opera Don Giovanni helemaal open en mixen 

deze bijzonder spitsvondig met tekst uit 

Molières Don Juan. Zonder schroom. 

Door de snelle opeenvolging van een vertalende 

theatertaal, lichtvoetige verkleedpartijen en 

misverstanden, emotionele aria’s en verrassende 

ensembles, wil DESCHONECOMPANIE opera 

toegankelijk maken voor een breed publiek. 

En dat doen ze met verve. 

Don Juan toont hoe opera straf kan 

glanzen zonder dat er ook maar 

één flinter bladgoud op of naast de 

scène te bespeuren is.
  Knack Focus

TE  
ONT-
DEKKEN

© Yuri van der Hoeven



Podium Podium

Kunstendag

ZONDAG 17.11.2019

Programma

Voor het eerst neemt Blankenberge deel aan Kunstendag voor kinderen. Op het programma niets dan 

knotsgekke activiteiten die je een volledige dag onderdompelen in een waar bad der creativiteit. 

Vink 17 november alvast aan op de kalender!  

ORGANISATIE: 

CC Blankenberge, Bibliotheek Blankenberge,  

Belle Epoque Centrum, Jeugddienst Blankenberge 

en Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

PRIJS VOOR EEN DAGTICKET: 

Kind (-18): € 5 - € 3 (leden gezinsbond)

Volwassene: € 7 - € 5 (leden gezinsbond)

3. Woestzoeker – Theater Antigone & 
Theater Artemis (8+)

Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke, 

van de pot gerukte voorstelling over hoe 

een groeiende sociale ongelijkheid ook het 

onderwijs aantast. Twee woeste zoekers 

trekken hartstochtelijk ten strijde tegen een 

vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te 

kloppen is: armoede. 

14:00 tot 15:10

CC Blankenberge (Saveryszaal) 

inschrijven verplicht

Terwijl grote broer of zus de voorstelling 

bijwoont, kunnen de jongste spruiten luisteren 

naar Twee vrienden, een warm verhaal over 

onvoorwaardelijke vriendschap.  

Met aansluitende knutselactiviteit. 

14:00 tot 15:10

CC Blankenberge (Roeschaertzaal)

3 tot 7 jaar - inschrijven verplicht 

4. Raamtekenen (6+)

Pimp de bibliotheek met raamtekeningen! 

Met speciale stiften in de aanslag tover je ware 

kunstwerkjes op de ramen van de bib. Het 

resultaat blijft bovendien nog een hele tijd te 

bezichtigen na afloop. 

14:30 tot 15:30, 15:30 tot 16:30 en 16:30 tot 17:30

Bibliotheek (Kinderkamer)

inschrijven verplicht

5. De Luisterlezer (3 tot 7 jaar)

Trouw aan de regels der vertelkunst brengt De 

Luisterlezer allerlei sappige verhalen. Een boeken-

kast vol fabels en sprookjes, legenden en sages. 

14:30 tot 15:00, 15:30 tot 16:00 en 16:30 tot 17:00

Bibliotheek (Aula)

inschrijven verplicht

6. Workshop percussie (8+)

In deze workshop train je samen met 

percussionist Charles Van Houtte je ritmegevoel, 

je hersenen en je ledematen. Met twee lange 

stokken oefen je de coördinatie tussen handen 

en voeten. Stapsgewijs ontvouwt zich een waar 

percussiefeest!

16:00 tot 17:00

CC Blankenberge (Roeschaertzaal)

inschrijven verplicht

Doorlopend

2. Van schooier tot gentleman: 
etiquette in de belle époque (6+)

“Hoe maakt u het, mevrouw? Hoe maakt  

u het, meneer?“

Het belang van etiquette was tijdens de belle 

époque bijzonder hoog aangeschreven. In deze 

belevingsactiviteit leer je in een mum van tijd de 

kneepjes van het vak. 

14:00 tot 15:00 en 16:00 tot 17:00

Belle Epoque Centrum

inschrijven verplicht

1. Diep in het bos (3+) 

Gewapend met humor, speelse frisheid en 

deugnieterij trek je de Uitkerkse Polder in met 

een rasechte verhalenverteller. Na een stevig 

ontbijt trekken we de kronkelpaadjes op, 

onbevreesd om het rechte pad te verlaten. 

09:00 ontbijt

10:00 tot 11:00 vertelwandeling

inschrijven verplicht

Bezoekerscentrum Uitkerse Polder 

(Kuiperscheeweg 20)

CULTUURCAFÉ  (ALLE LEEFTIJDEN)

Vanaf 14:00 – CC Blankenberge (Consciencezaal)

Gratis 

KUNSTIGE CONSTRUCTIE (3+) 

Vanaf 15:00 – CC Blankenberge (inkomhal)

Gratis

Laat je fantasie botvieren op de kunstige constructie, 

een heus beeldend kunstwerk dat je onder toeziend 

oog van Frederik De Schepper (Skriewer) mee helpt 

vormgeven. Het resultaat krijgt een centraal plaatsje 

in de inkomhal van het casinogebouw.
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Podium

19:15   inleiding
20:00   start theater

VRIJDAG 
29.11.2019

Compagnie Cecilia

Frontaal
Frontaal verhaalt over de moeilijke en jaloerse 

relatie tussen twee zussen. Een onverwachte 

gebeurtenis schudt hun verhouding genadeloos 

door elkaar, zeker wanneer blijkt dat er grote 

twijfel ontstaat over de geloofwaardigheid van 

wat ze tegen elkaar zeggen. 

 

Hoe sterk is een bloedband? Is wat je denkt 

ook wie je bent? En ben of blijf je dezelfde als 

de ander compleet verandert?

 

Frontaal wordt een rollercoaster zonder 

seatbelts van twee mensen die voortdurend het 

bloed vanonder elkaars nagels halen. 

In een regie van Jan Sobrie spelen Sofie Decleir 

en Laurence Roothooft de twee zussen.

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

ZATERDAG 
23.11.2019

de Roovers

Melancholia. Ivanov is dood! Leve Ivanov!
Ivanov is ten einde raad. Zijn zaken gaan slecht 

en zijn vrouw ligt op sterven. Hij geeft op. Hij 

isoleert zich van alles en iedereen, laat zijn 

doodzieke vrouw aan haar lot over en brengt 

zijn avonden door bij zijn oude vriend Lebjedev. 

Diens dochter Sasja wordt stapelverliefd op de 

antiheld. Dit meisje met haar ontwapenend 

enthousiasme zou Ivanov een uitweg kunnen 

bieden. Is er verzet mogelijk tegen het 

onontkoombare? 

Geïnspireerd op Tsjechovs klassieker 

creëerden de Roovers een vrolijke voorstelling 

over grote droefenis en de ratrace van de 

hedendaagse samenleving. 

20:00   theater
Nagesprek na afloop

Ondanks duidelijke successen hebben 

veel mensen het gevoel dat ze falen. 

Nooit zijn we mooi en succesvol 

genoeg, nooit in vergelijking met de 

ander als concurrent, maar ook met de 

ander die je zelf bent. Een race tegen je 

eigen schaduw kan je niet winnen. 
  P. Verhaeghe

Podium
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Podium

ZONDAG 
22.12.2019

Edgar Knecht Trio & Aeham Ahmad

Keys to Friendship
Toen in de winter van 2014-2015 de oorlog in 

Syrië escaleerde, installeerde Aeham Ahmad zijn 

piano in de straten van het vernietigde vluchtelin-

genkamp van Yarmouk. Omringd door kinderen 

en volwassenen speelde Ahmad zijn muziek 

om de waanzin van de oorlog te trotseren. 

Video-opnames van zijn straatconcerten trokken 

internationale persaandacht.

Toen islamitische milities zijn piano vernietigden 

en het er te gevaarlijk werd, vluchtte Ahmad via 

Turkije, Griekenland en de Balkan naar Duitsland, 

waar hij nu met zijn vrouw en twee zonen woont.

In Duitsland ontmoet Ahmad jazz pianist 

en componist Edgar Knecht, met wie hij zijn 

eerste plaat uitbrengt. Geworteld in twee erg 

uiteenlopende culturen brengt Keys to Friendship 

inspirerende bewerkingen van Duitse en Midden-

Oosterse volksliederen en gedichten.

20:00   wereldmuziek

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 12,50 - basis € 15 - jong volk € 11

Podium

VRIJDAG 
13.12.2019

Beatles by Girls

What’s in a name
Hey Jude, Penny Lane, Eight Days a week, 

Let It Be, Michelle, Yellow Submarine.

Het zijn songs die geen duiding hoeven. The 

Beatles maakten zich er onsterfelijk mee. 

In hun voetsporen neemt een volledig 

vrouwelijke groep muzikanten je mee op een 

denkbeeldige reis naar het Liverpool van de 

jaren zestig, naar de hoogdagen van The Beatles.  

In een spectaculaire setting slaat de rock-‘n-

rollband de handen in elkaar met een groep 

strijkers. Het resultaat is een reeks op maat 

gemaakte arrangementen die de  

The Beatles-magie op verrassende wijze 

opnieuw tot leven wekt.

20:00   muziek

TE  
ONT-
DEKKEN
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

abonnement € 8,50 - basis € 11 - jong volk € 7

Podium Podium

20:00   muziek

VRIJDAG
31.01.2020

ZATERDAG 
15.02.2020

Guy Swinnen & the ladies Grof Geschud

The duet sessions
Op beslissende momenten in zijn leven is het 

telkens de muziek geweest die Guy Swinnen 

redde. De oerkracht van rock, de diepgang van 

soul en de rauwheid van country hebben hem 

gevormd tot de man die hij vandaag is. 

Met een vuistvol eigen klassiekers, aangevuld 

met gedurfde bewerkingen uit zijn 

lievelingsrepertoire, deelt Swinnen voor de 

gelegenheid het podium met vier steengoede 

muzikanten: Annelies Brosens [Laïs], Eline De 

Munck, Chantal Kashala en Naomi Sijmons 

[Reena Riot]. 

Gesterkt door de vier zangeressen die het beste 

bij Swinnen naar boven halen, weet je waarom 

kippenvel ooit is uitgevonden.

LIJMEN
Grof Geschud is een Vlaams-Nederlands 

cabaretduo, “twee mooie theatermakers met 

een bijzonder krachtig samenspel.” (*) 

Met LIJMEN presenteren ze hun 

afstudeervoorstelling waarin ze het 

onvermogen om vast te houden en de angst om 

los te laten bevragen. 

In de huid van tientallen personages — 

van ridders tot perenvlaai, langs Plato en 

bejaarden — presenteert het piepjonge duo 

een ontroerende en hilarische zoektocht naar 

de ander, en het verlangen die ander tot op het 

bot te doorgronden. 

In een regie van Raf Walschaerts [Kommil Foo] 

en Minou Bosua. 

20:00   cabaret

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 12,50 - basis € 15 - jong volk € 11

(*) Jury Cameretten 2018
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LIJMEN is een uitzonderlijke, 

evenwichtige, mooi gecomponeerde 

voorstelling.
  Jury Cameretten 2018
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

abonnement € 15 - basis € 17,50 - jong volk € 13,50

Podium Podium

20:00   muziek

VRIJDAG
21.02.2020

ZATERDAG 
29.02.2020

Axelle Red Helene Blum & Harald Haugaard Band

Electro Acoustic Tour
In maart 2019 stelde Axelle Red haar meest 

recente album EXIL voor. De plaat doorkruiste 

Amerika, van Memphis tot Nashville, om 

uiteindelijk in Los Angeles het levenslicht te zien. 

Dit najaar tourt Axelle opnieuw langs de 

Belgische en Franse zalen met haar nieuwe  

Electro Acoustic Tour. In een onverwachte 

combinatie van elektronische invloeden en 

akoestische instrumenten, schrijven Axelle en  

haar muzikanten wederom een soundtrack voor  

het leven. 

Axelle’s tomeloze liefde voor muziek, zin 

voor het leven en altruïstische inzet voor een 

betere wereld, vormen de drijfveer voor al haar 

activiteiten. Een passie die zich vertaalt op scene 

met een aanstekelijke begeestering. 

Toernee Mondial on stage
Op een midzomernacht in 2008 richtten de 

Deense zangeres Helene Blum en violist Harald 

Haugaard een moderne Deense volksband op 

en dit onder het motto: “Traditie kan alleen 

in leven blijven als ze verder ontwikkeld 

en uitgedaagd wordt.” Blums heldere en 

fascinerende stem en Haugaards virtuoze 

spel vormen de drijvende kracht achter elk 

concert. In harmonie met de traditionele 

Deense volksmuziek, grijpen ze terug op een 

repertoire van eigen liederen en melodieën. 

Het experimentele timbre, intense samenspel en 

aanstekelijk spelplezier vormen de belofte op 

een bijzonder geslaagde avond.

20:00   wereldmuziek

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 25 - basis € 30 - jong volk € 23,50
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CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

Kind (-18): € 5 - € 3 (leden gezinsbond)   Volwassene: € 7 - € 5 (leden gezinsbond)

Podium Podium

20:00   theater

DONDERDAG
05.03.2020

WOENSDAG 
25.03.2020

Theater Malpertuis FroeFroe & de Roovers

T.A.N.I.A.
In haar eerste onewomanshow is Tania Van 

der Sanden bijzonder openhartig en genereus. 

Met het grootste gemak en een vakkundigheid 

die haar eigen is, laat Van der Sanden een 

waaier aan personages los op het publiek: 

Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane 

van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster 

Fredeswinde van het Sint-Servaescollege van 

Schoten en... Tania zelf. 

Maar jezelf, ben je dat gewoon? Of kun je dat 

ook spelen? Naarmate Van der Sanden in de 

voorstelling dichter bij zichzelf komt, wordt ook 

de traan onder de lach voelbaar.

Stella, Ster van de Zee (6+)

15:00   theater
Gratis workshop na afloop (inschrijven verplicht)

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Een visser en zijn vrouw vinden een kindje in 

hun netten. Niemand weet waar het vandaan 

komt. Ze beslissen om het te houden en 

noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat Stella 

anders is dan andere kinderen, daar komen 

ze pas na een tijdje achter. Zal Stella kunnen 

blijven? Wil ze ook blijven?

Stella, Ster van de Zee is een sprookje over 

eenzaamheid en je plaats zoeken in de 

grote wereld. Geïnspireerd op onthutsende 

foto’s van aangespoelde vluchtelingen en de 

verschrikkingen die kinderen in oorlog treffen. 

Maar ook op het universele verhaal over anders 

zijn, over je roots willen vinden. 

Kijk daar, een voetje.

En daar een handje. Met vingertjes. 

En nog een voetje.

Man, dit is geen vis, dit is een mens.

Wat zeg ik, dit is een kind.

Een levend kindje met heel veel haar.

Maar wat doet dit poppetje in het water?

Zou iemand het in zee gegooid hebben? 

Of is het van een boot gevallen?
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NTGent & Milo Rau

VRIJDAG
27.03.2020

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50

Taal: NL - FR

Boventiteling: NL - FR - EN

Podium Podium

19:15   inleiding
20:00   start theater

Compassie. De geschiedenis van het 
machinegeweer
Milo Rau, baanbrekend theatermaker en 

artistiek directeur van stadstheater NTGent, 

reisde via vluchtelingenroutes door het 

Midden-Oosten en conflictgebieden in Congo. 

Daar sprak hij hulpverleners, geestelijken, 

vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. 

Hoe kunnen we de ellende van anderen 

verdragen en waarom kijken we ernaar? 

Waarom weegt één dode aan de poorten van 

Europa  zwaarder dan duizend doden in de 

Congolese burgeroorlog? 

Actrices Els Dottermans en Olga Mouak gidsen 

het publiek naar de grenzen. Van landen. 

Van medeleven. 

Een onthutsende semidocumentaire 

dubbelmonoloog.

Een genadeloze kritiek op hoe 

Europa met humanitaire problemen 

omgaat. Aardedonker, maar 

fascinerend theater. 
  De Morgen

© Michiel Devijver



CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

abonnement € 12,50 - basis € 15 - jong volk € 11

Podium Podium

19:15   inleiding
20:00   start musical

DONDERDAG
02.04.2020

ZONDAG
10.05.2020

Judas TheaterProducties Het nieuwstedelijk

Festen
De schijnbaar perfecte Helge viert zijn zestigste 

verjaardag in het familiehotel dat hij sinds jaar 

en dag uitbaat. Zijn vrouw Else, zonen Christian 

en Michael, dochter Helene en tal van vrienden 

en intimi verzamelen zich in het etablissement 

voor een gezellig feest. De enige grote afwezige 

is dochter Linda, die kort daarvoor zelfmoord 

pleegde. Tijdens het diner neemt Christian 

het woord. Hij verkondigt, ten overstaan van 

iedereen, dat zijn vader Linda en hem vroeger 

seksueel misbruikte. Het blijkt de eerste van 

een reeks gebeurtenissen waarin verschillende 

aanwezigen hun ware gelaat tonen.

Met Festen presenteert Judas TheaterProducties 

haar tiende eigen musicalcreatie, ditmaal 

gebaseerd op de gelijknamige film van Thomas 

Vinterberg uit 1998.

Allard Blom en Sam Verhoeven schreven eerder 

al succesvolle musicals als Goodbye Norma 

Jeane en Lelies. Hun bewerking van Festen 

belooft de toeschouwer een bijzondere, intense 

beleving die hen ongewild zal meezuigen in 

een verstikkend kluwen aan familie-intriges. 

Een ensemble-cast van negen acteurs wordt live 

begeleid door een vijfkoppig orkest.

Hitler is dood
Hitler is dood. Zijn voornaamste secondanten 

Goebbels en Himmler hebben zich van het leven 

beroofd. Al snel vallen Goering en Speer in 

handen van het Westen. De As van het Kwaad is 

overwonnen, de wereld ligt in puin.  

Er moet aan een opkuis begonnen worden, en 

schuldigen moeten worden gestraft.

Tegen de achtergrond van een stad in puin 

pogen vier jonge geallieerde medewerkers een 

moraal te ontwikkelen voor de toekomst. Tussen 

de beklaagden onderling ontstaan intussen 

spanningen en meningsverschillen, want de 

overlevingsstrategie van de één betekent het 

doodvonnis voor de ander. Hitler is dood. Maar 

de bittere erfenis die hij nalaat is enorm.

Hitler is dood ging in première in mei 2009 en 

werd door het Nederlandse vaktijdschrift  

De Theatermaker TM uitgeroepen tot beste 

muziektheatervoorstelling van het jaar. De 

voorstelling werd een instant-klassieker en 

tourde vijf jaar lang door Vlaanderen. 

Elf jaar na de première verzamelt Stijn Devillé 

opnieuw een topcast rond zich voor een 

remake, in een nieuwe scenografie en met 

nieuwe kostuums. En dat 75 jaar nadat Hitler 

zich van het leven beroofde in zijn bunker  

in Berlijn. 

Coproductie ’t Arsenaal, in samenwerking met 

de Operadagen Rotterdam, met de steun van 

het Vlaams Fonds voor de Letteren.

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL

abonnement € 12,50 - basis € 15 - jong volk € 11

18:15   inleiding
19:00   start theater (opgelet: afwijkend aanvangsuur)
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© Cédric Dermience

circus

nagesprek na afloop

Zirkus FahrAway

VRIJDAG 29.05.2020 &
ZATERDAG 30.05.2020

VOORSTELLING IN CIRCUSTENT - SITE MAERLANT ATHENEUM

(VAN MAERLANTSTRAAT 1, 8370 BLANKENBERGE)

abonnement € 10 - basis € 12,50 - jong volk € 8,50 - kind (-18) € 5

Podium Podium

Vr 29.05 om 20:00
Za 30.05 om 15:00 

Wo ist Tobi?
Een circusvrouw, een tent, haar voorstelling, 

een artiest, en waarom alles anders loopt  

dan gepland.

Het Zwitsers circusgezelschap FahrAway brengt 

het verhaal van een ontmoeting tussen twee 

artiesten. Speels, eenvoudig en met een hoekje 

af, vol zachte klanken en subtiele humor. 

Zonder glitter, zonder trompetten. 

Wo ist Tobi is circus in zijn meest pure vorm. 

De voorstelling wordt gedragen door twee 

hoofdrolspelers die tegelijk als artiest, muzikant 

en technieker optreden. Er is geen backstage, 

er zijn geen verborgen kantjes. Alles gebeurt in 

het hier en nu, met en voor het publiek. 



START: Schuur Ter Doest 

(Ter Doeststraat 4, 8380 Lissewege) 

AANKOMST: Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk 

(Onder de Toren, 8380 Lissewege)

TICKETS: Dagpas € 28 – gratis t.e.m. 12 jaar 

Lunch (optioneel): € 10, aangeboden 

door catering Deldycke Brugge

Meer info via www.mafestival.be 

en via In & Uit Brugge

Programma raadpleegbaar vanaf 

juli 2019 via www.blankenberge.be/cultuur 

en in de verschillende stadsdiensten.

Jaarlijks combineert Vélo Baroque oude muziek met een 

fietstocht door het Brugse Ommeland. Met als thema 

Wondrous Machine zal in 2019 een parcours van 30 km 

richting kust verkend worden. Laat je verrassen door 

unieke concerten op al even unieke locaties. 

Starten kan om 10:00 of 10:45, daarna vul je zelf je dag 

verder in. Het aantal plaatsen per aanvangsuur is beperkt.  

Niet twijfelen is de boodschap!

Dit jaar duikt De Blazuin, het intergemeentelijk 

cultureel samenwerkingsverband tussen De Haan, 

Blankenberge en Zuienkerke, de wervelende  

jaren ’60 in. Gebeten door een stevige rock-’n-roll 

vibe nemen we je met een goed gevuld en muzikaal 

programma mee naar de hoogdagen van de sixties. 

Een nostalgische throwback in time, van David Bowie 

tot The Rolling Stones en Aretha Franklin. 

Vélo Baroque
De Blazuin

ZONDAG 11.08.2019

Podium

SEPTEMBER TOT OKTOBER 2019

10:00 of 10:45   vertrek

Ook nog...

CC BLANKENBERGE – SAVERYSZAAL 

Zaterdag 18.04.2020 – 20:00

Zondag 19.04.2020 – 15:00

Wijland
Krachttoer is een rondtrekkend theatergezelschap 

met koor. In 2020 strijken ze neer in Blankenberge 

met de muzikale theatervoorstelling Wijland. 

Krachttoer is een inclusief gezelschap. Dit betekent 

dat élke geïnteresseerde Blankenbergenaar warm 

welkom is om deel te nemen aan Wijland, op of 

naast scène: als toneelspeler, muzikant, koorlid, 

cineast, regie-assistent, versterkende kracht van 

het kostuum- of decorteam, etc.  

Van een krachttoer gesproken!

Krachttoer

ZATERDAG 18.04.2020 & ZONDAG 19.04.2020

Organisatie: vzw Speling en vzw Oranje 

i.s.m. CC Blankenberge 

Meer info vanaf september 2019 via 

www.blankenberge.be/cultuur

Podium

4140



INFO

Cultuurcentrum Blankenberge

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600

cultuur@blankenberge.be

www.blankenberge.be/cultuur

Naast de invulling van het avondprogramma staat het cultuurcentrum ook in voor een stevige 

schoolprogrammatie. Ons aanbod spreidt zich van de allerjongsten tot en met de jongvolwassenen van 

het secundair onderwijs.

Onder het motto dat men niet vroeg genoeg in de wereld van de podiumkunsten kan duiken, willen we 

kinderen en jongeren stimuleren om ongebreideld creatief te denken. De geselecteerde voorstellingen zijn 

er op maat van het publiek – steeds verfrissend, steeds met een hoek af. De klemtoon ligt bovendien op 

jonge makers: jong werk voor jong volk genereert een knetterende energie.

Leerkrachten en directies van kleuter-, lagere en middelbare scholen kunnen een gratis brochure 

aanvragen bij het cultuurcentrum. 

School-
voorstellingen
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Tips van de collega’s

LAURANNE tipt Melancholia. Ivanov is dood! 

Leve Ivanov! (de Roovers)

De Roovers zijn vier straffe theatermakers die hun werk 

steenvast ontwikkelen zonder regisseur. Een niet voor 

de hand liggende keuze, weliswaar immer uitmondend 

in heerlijk theater. 

HEIDI tipt Electro Acoustic Tour (Axelle Red)

Axelle Red, 

een dame met veel pit.

Een optreden om naar uit te kijken in Blankenberge. 

Haar muziek gaat door been en merge.

ANN tipt The duet sessions (Guy Swinnen and the ladies)

We kennen Guy Swinnen als the leading man van 

the Scabs. Benieuwd of hij kan opboksen tegen deze 

straffe madammen! 

TINE tipt Don Juan (DESCHONECOMPAGNIE)

Mijn aanrader: de verrassende voorstelling Don Juan! 

Of je het nu ziet als een introductie tot opera, of een 

herontdekking van deze grootse theatervorm,  

Don Juan zal je niet teleurstellen. Bovendien 

gecreëerd door een beloftevolle jonge bende!

PASCALE tipt What’s in a name (Beatles by Girls)

Herontdek het oeuvre van The Beatles met de Beatles 

by Girls. Deze internationale ladies-band neemt ons mee 

naar de sixties en gooit alle remmen los met uitstekende 

arrangementen. Het wordt een muzikale topper! 

Twaalf straffe madammen en vijf pittige heren vormen de bonte bende die het cultuurcentrum draaiende houdt. 
Elke schakel – administratief medewerker, poetsdame, technieker, zaalbouwer – even onmisbaar. Zeventien unieke 
individuen, maar vooral één geestige groep collega’s.

v.l.n.r.: Saskia, Jean-Paul, Dorine, Sonja, Els, Tom, Pascale, Tine, Bram, Heidi, Ann, Evelien, Bayarbileg, Lauranne, Anthony, Danny, Nadine

Mijn aanrader: moeilijk om er eentje uit te pikken. 

Er zitten namelijk heel wat pareltjes bij. Iets waar 

ik enorm naar uitkijk is onze seizoensafsluiter 

waarmee we op locatie gaan met een heuse 

circustent. De voorstelling Wo ist Tobi? brengt het 

verhaal van een muzikant die last minute moet 

inspringen voor een zieke acrobaat. Het wordt 

ongetwijfeld een boeiende performance waarbij 

het publiek getrakteerd wordt op een flinke 

portie (stuntelige) acrobatiek!

TIP VAN ONZE SCHEPEN

ALFONS MONTE 

(schepen van Cultuur) 

tipt Wo ist Tobi? 

(Zirkus FahrAway)

4342 43
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Cursus Cursus 

Handletteren voor beginners Inleiding tot humor - beginners 

Deelnemers: 
min. 5 deelnemers - max. 10 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en 
CC Blankenberge
i.s.m. Bibliotheek Blankenberge 

Locatie:
Bibliotheek, Aula 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Tine Demol

Kostprijs: € 55 voor twee sessies

ZATERDAG
28.09.2019

Deelnemers: 
min. 9 deelnemers - max. 20 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en 
CC Blankenberge
i.s.m. Wisper

Locatie:
CC Blankenberge, Saveryszaal
(Zeedijk 150, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Sven Verelst

Kostprijs: € 42,50

Handletteren is een vorm van creatief schrijven. In verschillende 

stijlen en met eenvoudige decoraties transformeer je 

handgeschreven woorden en zinnen in kleine kunstwerkjes. 

Mooi kunnen schrijven is geen must, want met wat tips en tricks 

verkrijgt iedereen een prachtig resultaat.

Voortbouwend op enkele essentiële basisprincipes die in de 

eerste les aangereikt worden, ga je tijdens de tweede sessie aan 

de slag met quotes en wenskaarten. Je ontvangt ook heel wat 

tips voor andere toepassingen en gaat naar huis met veel zin om 

verder te experimenteren.

Gebeten door comedy? Goesting om anderen met 

gevatte humor aan het lachen te maken? 

In deze introductieles onderzoek je samen met 

Sven Verelst (Clownstudio) de drie hefbomen 

van humor bij het acteren: naïviteit, ironie en 

timing. Via oefeningen en improvisaties krijg je 

bovendien de kans om op zoek te gaan naar je 

persoonlijke sterktes. En wie weet, smaakt het 

daarna wel naar meer! 

Kort trajectKort traject

  Ma 09.09.2019 – 19:30 tot 22:00

  Ma 16.09.2019 – 19:30 tot 22:00

Een starterspakket met het 

benodigde materiaal is in de prijs 

inbegrepen.

10:00 tot 16:00 

Broodjeslunch inbegrepen

4746



Koken met seizoensproducten

KORT TRAJECT

Cursus Cursus

Koken met seizoensproducten is niet alleen 

goed voor het milieu en voor onze gezondheid. 

Het is bovendien erg lekker, want de producten 

zijn dan op hun best. 

Patrick De Groote, traiteur en lesgever, biedt elk 

seizoen een nieuwe kookles aan. Telkens zet hij 

enkele typische seizoensproducten in de kijker: 

groenten en fruit, granen, maar ook vlees en/of 

vis. Na elke sessie geniet je van een volwaardige 

maaltijd en krijg je alle recepten uitgeschreven 

mee naar huis.

Breng mee

  een tweetal keukenhanddoeken

  schotelvod, mesje en snijplank

  schort

  Do 10.10.2019 – 19:00 tot 22:00

Herfstkookles. Champignons en bospadden-

stoelen: verrassende soorten en smaken.

  Do 05.12.2019 – 19:00 tot 22:00 

Winterkookles. Ovenschotels met winterse 

groenten: dé comfort food bij uitstek.

  Do 12.03.2020 – 19:00 tot 22:00 

Lentekookles. Asperges: de veelzijdigheid 

van het Belgische witte goud.

  Do 28.05.2020 – 19:00 tot 22:00

Zomerkookles. Heerlijke salades: 

maaltijdsalades, snelle lunch en picknick.

Locatie:
Dienstencentrum De Bollaard, 
leskeuken en cafetaria 
(Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Patrick De Groote

Kostprijs: € 30 per sessie

Deelnemers: 
min. 12 deelnemers - max. 16 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge 
en CC Blankenberge
i.s.m. Dienstencentrum De Bollaard



Wegwijs in de wereld van meditatie en mindfulness 

Onze geest is bepalend voor ons welzijn, dus we 

leren hem maar best goed kennen. Hoe verhoudt 

mindfulness, het Westerse broertje dat meditatie 

toegankelijk maakte, zich tot de eeuwenoude 

Boeddhistische traditie? 

In deze interactieve lezing proef je van zowel 

zittende als bewegende meditatie, op zoek naar 

de roerloze dieptelaag van je geest. Hier herstel 

je van stress en is er ruimte voor diepgewortelde 

ontspanning. 

Trees Dewever is lerares Zijnsoriëntatie en 

relaxatietherapeute. Vanuit haar praktijk in 

het Begijnhof te Brugge geeft ze al meer dan 

tien jaar les in meditatie en Zijnsgeoriënteerde 

levenskunst. 

Deelnemers: 
min. 13 deelnemers - max. 30 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge 
en CC Blankenberge
i.s.m. Bibliotheek Blankenberge

Locatie:
Bibliotheek, Aula 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Trees Dewever

Kostprijs: € 10

Kort traject

WOENSDAG
22.01.2020

19:00 tot 21:00

Op de thee bij Leila

DINSDAG
12.11.2019

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 12 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge 
en CC Blankenberge 
i.s.m. Bibliotheek Blankenberge

Locatie:
Bibliotheek, literatuurkamer 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Spreker: Leila Sadeghian

Kostprijs: € 5

Bij een kopje thee en wat versnaperingen vertelt 

Leila hoe het is om als Iraanse vrouw in Vlaanderen 

te wonen. Hoe ze probeert onze taal en cultuur te 

begrijpen en hoe het voelt om haar familie niet bij 

zich te hebben. Hoe het contact met Vlamingen 

verloopt. Waarom ze naar hier gekomen is en hoe 

haar leven hier nu is. Hoe haar leven was, in Iran. 

Aan de hand van verhalen en foto’s ontspint zich 

een dialoog tussen culturen en tussen mensen. 

Over hun verschillen, maar ook – en vooral – 

hun raakvlakken. 

19:30 tot 21:00

Kort traject

Cursus Cursus 
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Onder het motto dat “onze planeet geen 

enkelingen nodig heeft die perfect zero waste 

leven, maar een massa mensen die zich bewust 

inspannen om hun plastic voetafdruk te 

verkleinen,” verzorgt Ann Dumon deze lezing 

over leven zonder afval. 

Ze gidst je langs de vele mogelijkheden om 

afval te vermijden, zonder aan comfort in te 

boeten. Minder verpakkingen, meer bewustzijn 

– want je hoeft geen diehard te zijn om je 

steentje bij te dragen en effectief het verschil 

te maken. 

Zero waste – leven zonder afval

Deelnemers: 
min. 10 deelnemers - max. 25 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge 
en CC Blankenberge
i.s.m. dienst Milieu Blankenberge en 
Bibliotheek Blankenberge

Locatie:
Bibliotheek, Aula 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Ann Dumon

Kostprijs: € 2

Kort traject

DINSDAG
17.03.2020

19:30 tot 22:00

Digitale fotografie voor beginners 

Deelnemers: 
min. 8 deelnemers - max. 15 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge 
en CC Blankenberge
i.s.m. Dienstencentrum De Bollaard

Locatie:
Dienstencentrum De Bollaard, lokaal 209
(Koning Albert-I-laan 112, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Kate Neels

Kostprijs: € 50

In deze vierledige cursus staat digitale fotografie 

in de schijnwerpers. Vakexperte Kate Neels maakt 

je wegwijs in de mogelijkheden van je fototoestel 

waarbij theorie en praktijk elkaar naadloos 

aanvullen. Aan de hand van zelfgemaakte foto’s 

krijg je inzicht in de specifieke eigenschappen 

en toepassingen van digitale foto’s (tif, gif, 

jpg…). Daarnaast leer je hoe je je werk opslaat, 

archiveert, verwerkt en verbetert. 

Kort traject

  Ma 27.01.2020 – 19:00 tot 22:00

  Ma 03.02.2020 – 19:00 tot 22:00

  Ma 10.02.2020 – 19:00 tot 22:00

  Ma 17.02.2020 – 19:00 tot 22:00

Breng mee

  Je eigen digitale fototoestel

Cursus Cursus 
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Cursus Cursus 

Tekenen en schilderen

Kostprijs: € 60 per cursus

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 13 deelnemers

Locatie:
De Speeldoze 
(Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Jonas Ghyselen

Lang traject

Tekenen en schilderen 
(introductie)

Maak kennis met de ontelbare mogelijkheden 

in teken- en schilderkunst. Stapsgewijs word je 

vertrouwd gemaakt met verschillende materialen 

en technieken, oud en nieuw. De focus ligt op 

vorm, volume, licht en lijn – en dit binnen de 

thema’s stilleven, landschap, portret en model. 

De introductiecursus tekenen en schilderen keert 

terug naar de bron van het ambacht en haakt in 

op het plezier van artistieke creatie.

  Startdatum: 24.09.2019

  Uren: di 18:30 tot 21:30 

  Niet op vakantie- en feestdagen 

  Materiaal niet inbegrepen

Tekenen en schilderen 
(vrij atelier)

In het vrij atelier beroep je je op enige ervaring 

met teken- en schilderkunst. Je bent tot op zekere 

hoogte vertrouwd met het medium en je wilt je 

verdiepen in specifieke technieken of thema’s. 

Het vrij atelier staat onder begeleiding van een 

ervaren docent die je graag bijstaat doorheen je 

persoonlijk en artistieke proces. 

  Startdatum reeks 1: 24.09.2019

  Startdatum reeks 2: 07.01.2020

  Uren: di 14:00 tot 16:30

  Niet op vakantie- en feestdagen

  Materiaal niet inbegrepen

10 LESSEN

Jongerenatelier: Graphic Novel (14+)

Kostprijs: € 30 voor twee sessies 

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 10 deelnemers

Locatie:
Pekelput
(Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Jonas Ghyselen 

Kort traject

Sinds enkele jaren verovert de graphic novel de 

wereld van de stripromans, en ook binnen het 

filmcircuit vinden steeds meer graphic novels hun 

weg naar het grote scherm. De expressieve, op 

popart geïnspireerde tekenstijl spreekt tot de 

verbeelding van menig creatieve ziel.

In deze reeks ga je zelf aan de slag als illustrator. 

Je ontwerpt je eigen zine: een één-pagina-

strip met roots in de Amerikaanse low-budget 

print. Daarna creëer je een bijhorende 

cover, opgebouwd rond het expressieve 

primaire kleurenpalet. Met een omgebouwde 

pastamachine print je tot slot je persoonlijke 

ontwerp op zine-formaat (A6). 

  Zo 29.09.2019 – 14:00 tot 17:00

  Zo 06.10.2019 – 14:00 tot 17:00
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Experimenteeratelier gemengde technieken

Kostprijs: € 60 per cursus 

Deelnemers: 
min. 10 deelnemers - max. 15 deelnemers

Locatie:
Pekelput 
(Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Dominique Belpaire

In het experimenteeratelier gemengde technieken kom je 

in contact met enkele verrassende en erg uiteenlopende 

technieken en werkwijzen. Je gaat onder meer aan de slag 

met plaaster en polymeerklei, linosnede en acrylverf. 

Procesgericht creëren vormt het kloppende hart van deze 

cursus. Stapsgewijs ontplooit een ontwerp zich tot een 

meerledig eindproduct: een linosnede wordt verknipt tot een 

nieuwe compositie, een abstract sculptuur in plaaster wordt 

onderzocht met vijl en rasp. Bedenken, herdenken, durven 

veranderen, en blijven experimenten zijn troef.  

  Startdatum reeks 1: 26.09.2019

  Startdatum reeks 2: 09.01.2020

  Uren: do 13:30 tot 16:30

  Niet op vakantie- en feestdagen 

  Materiaal niet inbegrepen

Lang traject

10 LESSEN

Boetseren en keramiek

Lang traject

30 LESSEN

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 12 deelnemers

meer info vanaf eind mei via
www.blankenberge.be/cultuur 

Cursus Cursus 

Boetseren en keramiek
(introductie)

Deze introductiecursus focust op het prille 

vakmanschap van boetseren en keramiek. Door 

middel van oefening verkrijg je inzicht in de 

belangrijkste basistechnieken. Je leert massief 

opbouwen, evenals met kleirolletjes. Je leert 

werken met mallen, alsook met zachte en harde 

kleiplaten. Daarnaast maak je kennis met de 

beginselen van het glazuren.

  30 lessen: kostprijs € 180

  Materiaal niet inbegrepen

Boetseren en keramiek
(vrij atelier)

In het vrij atelier beroep je je op enige ervaring 

met boetseren en keramiek. Vanuit een technische 

achtergrond stippel je je persoonlijk traject uit. 

Je bepaalt zelf wat je wilt vervaardigen en wordt 

hierin bijgestaan door een ervaren lesgever. Een 

kleiwals en spuitcabine zijn beschikbaar, evenals 

een oven waarin de vervaardigde werken worden 

afgebakken door de lesgever.

  30 lessen: kostprijs € 180

  15 lessen: kostprijs € 120

  Materiaal niet inbegrepen
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Grafiek (introductie)

Kostprijs: € 60 

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 12 deelnemers

Locatie:
Pekelput 
(Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Luc Adam

Grafiek, of ook wel drukkunst, is terug van nooit weg geweest. 

In deze achtledige introductiecursus onderzoek je samen met 

een ervaren graficus de basisbeginselen van het ambacht. Binnen 

een technisch-historisch kader duik je de praktijk in en ga je aan 

de slag met de linosnede, monotype en collografie. 

Stapsgewijs maak je je de kneepjes van het vak eigen en vertaalt 

je persoonlijke stijl zich in een gedrukt eindresultaat. 

  Startdatum: 08.01.2020

  Uren: wo 14:00 tot 17:00 

  Niet op vakantie- en feestdagen

  Materiaal niet inbegrepen

Lang traject

8 LESSEN

Kleuter- en jeugdatelier 

Kostprijs: 
Volledig cursusjaar: € 110 (€ 65 in combinatie 
met een cursus muziek of woord SAMW)

Half cursusjaar: € 55
€ 10 materiaalbijdrage per half cursusjaar

Locatie:
De Speeldoze 
(Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Cornelia Boudens

Deelnemers: 
min. 6 deelnemers - max. 10 deelnemers

Lang traject

30 LESSEN

In het kleuter- en jeugdatelier openbaart de mysterieuze wereld 

van kunst zich in een wervelend parcours van kijken, spelen en 

onderzoeken. Het aanleren van ambachtelijke vaardigheden 

vormt de springplank naar de ontwikkeling van een onbegrensd 

verbeeldingsvermogen. 

Fantasie viert hoogtij in deze cursus! Voorbij datgene wat we 

alledaags en vanzelfsprekend vinden, exploreren de jonge 

springers samen met een ervaren lesgeefster de bijzonderheden 

van schilderen, boetseren, grafiek, etc. Gaandeweg vertaalt spel 

zich in experiment en een finale meer technische benadering.

Mogelijkheid tot één proefles.  

Niet op vakantie- en feestdagen.

Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar)

  Startdatum: 28.09.2019

  Uren: za 14:00 tot 16:00

Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) 

  Startdatum: 25.09.2019

  Uren: wo 16:15 tot 18:15

Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar)

  Startdatum: 28.09.2019

  Uren: za 10:00 tot 12:00

Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar)

  Startdatum: 25.09.2019

  Uren: wo 13:45 tot 15:45

Cursus Cursus 
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Expo

ZATERDAG 18.05.2019 - ZONDAG 03.11.2019

Belle Epoque Schatten: De film, hoe het begon

Naar de film gaan is op heden een goed 

ingeburgerd vrijetijdsverdrijf. We genieten van 

spectaculaire beelden en bijhorende muziek. 

Wat wij vandaag echter zo vanzelfsprekend 

vinden, sloeg mensen enkele decennia geleden 

compleet met verstomming. Met ingehouden 

adem vergaapte het publiek zich aan de eerste 

bewegende lichtbeelden. Een mysterieuze en 

spannende belevenis die in sneltempo uitgroeide 

van een 19e-eeuws experiment tot een  

heuse filmindustrie. 

Ook in 2019 zet het Belle Epoque Centrum 

belle-époqueschatten in de kijker. Deze tijdelijke 

tentoonstelling belicht de geboorte van film, 

zijn eerste producenten en enkele verrassende 

experimenten.

De tijdelijke expo is inbegrepen in de toegangsprijs.

T 050 636 640 
belle.epoque@blankenberge.be
www.belleepoquecentrum.be

i.s.m. Cinematek Koninklijk Belgisch Filmarchief 
Brussel en privéverzamelaars

Locatie:
Belle Epoque Centrum 
(Elisabehtstraat 24, 8370 Blankenberge)

Openingsuren:
dinsdag t.e.m. zondag
14:00 tot 17:00

Kamperen aan de kust

Het kampeertoerisme is onlosmakelijk verbonden 

met de kust en roept bij heel wat mensen zomerse 

herinneringen op. 

Erfgoedcel Kusterfgoed verzamelde foto’s en 

kampeerspullen uit de jaren ’50-’80 en geeft ze 

eerst een plekje in het woonzorgcentrum  

De Strandjutter en daarna in de bibliotheek. 

Snuister door de kampeerspulletjes, bekijk de 

filmpjes en haal herinneringen op van toen.

Data en locatie:

  Ma 01.07.2019 - ma 15.07.2019 
Woonzorgcentrum De Strandjutter 
(Frans Masereellaan 9, 8370 Blankenberge)

  Di 16.07.2019 – di 30.07.2019
Bibliotheek, Groot Salon 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Organisatie:
Kusterfgoed vzw 
i.s.m. Woonzorgcentrum De Strandjutter en 
Bibliotheek Blankenberge

Vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van De Strandjutter (www.blankenberge.
be/woonzorgcentrum-de-strandjutter) en 
de Bibliotheek (www.blankenberge.be/
bibliotheek).

Expo
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Expo Expo

DONDERDAG 01.08.2019 – DONDERDAG 29.08.2019

Rond de Noordzee

Televisiemaker Arnout Hauben maakte een 

avontuurlijke en historische tocht van 5000 

kilometer rond de Noordzee. Zijn reisavonturen 

waren te zien in de reeks Rond de Noordzee 

op Eén. Bij het televisieprogramma hoort een 

prachtige fototentoonstelling. In 25 panelen 

geeft de expositie een gevarieerd beeld van 

de Noordzeekust en staat ze stil bij enkele 

opvallende verhalen die Arnout op zijn  

weg tegenkwam.

Vrij te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek 
(www.blankenberge.be/bibliotheek).

Locatie:
Bibliotheek, Groot Salon 
(Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

Organisatie:
Bibliotheek Blankenberge

© Koen Broos

ZATERDAG 11.01.2020 - ZONDAG 08.03.2020

Onder de rok

Ode aan de Blankenbergse vrouw

Onder de rok is het inspirerende sociaal-artistieke 

project van kunstenares Geertje Vangenechten. 

Gebeten door de kracht van wat vrouwen samen 

kunnen verwezenlijken, creëerde Geertje een 

creatief platform, een safe haven waar vrouwen 

hun verhalen met elkaar uitwisselen om deze 

vervolgens in de vorm van geschreven, getekende, 

geborduurde of geknutselde fragmenten te 

vertalen op witte rokken.

Over een traject van twee workshops nodigt 

Geertje de vrouwen van Blankenberge uit om 

ook hun verhalen met elkaar te delen. Over het 

opgroeien als meisje, over schoonheid, verdriet, 

verlangen, spiritualiteit en religie, vruchtbaarheid, 

moederschap, dromen, etc.

De gemaakte rokken worden tentoon gesteld 

in het Oud Stadhuis van za 11.01.2020 t.e.m. zo 

08.03.2020, met een toepasselijke finissage op 

Internationale Vrouwendag. De expo gaat hand 

in hand met de expo van de lokale kunstenaars, 

die voor de gelegenheid ode zal brengen aan de 

Blankenbergse vrouw. 

GRATIS TOEGANG

Openingsuren:
woensdag t.e.m. zondag
14:00 tot 17:00

Locatie:
Oud Stadhuis 
(Kerkstraat 41, 8370 Blankenberge)

6564



Cindy Wright

ZATERDAG 06.07.2019 
TOT ZONDAG 29.09.2019

Expo Expo

Another Fairytale
Cindy Wright schildert peinzende stillevens. 

Vogeltjes, marters, konijntjes… ademen 

onder een kwetsbare verfhuid. ‘Eén van de 10 

beste stillevens van vandaag’, zo roemde een 

eminente, Engelse kunsthistoricus een schilderij 

van haar. Haar olieverven geven het ‘na-kijken’. 

Het zijn snoepjes voor de ogen, maar ook 

vlees om te herkauwen. Haar hyperverfijnde, 

ambachtelijke schilderkunde is bedrieglijk. Ze 

denkt en ze doet… Haar beelden lijken echter 

dan echt maar de stilte wringt. Zwijgend en 

onderhuids stommelt, rommelt, knarst, broeit 

het. De stille slaap is zo aandoenlijk mooi maar 

dekt de nachtmerrie in deze wereld niet toe. 

Wrights beelden zijn verbluffend en magisch 

maar grijpen je – bij nader toezien – bij je 

nekvel en schudden je door elkaar. 

‘Another Fairytale’ schildert onze verhitte 

planeet, onze vraat-, wreed- en spilzucht, onze 

oeverloze drang naar meer en nog meer, onze 

schijnheiligheid tegenover andere wezens… 

Maar als we dat (in)zien, is er hoop… op een 

sprankelend sprookje. 

Tien verstilde levens zijn een uitnodiging om 

eens nauwkeuriger te kijken en om na te 

denken: in welke wereld leven we? Welke 

sombere wolk hangt er ons boven het hoofd? 

En hoe verknoeien we ons sprookje?

- Eliane Van den Ende

Expo schilderkunst

Openingsuren:
dinsdag t.e.m. zondag 
14:00 tot 17:00

www.cindywright.org

Locatie:
Exporuimte De Meridiaan 
(Casinoplein, 8370 Blankenberge)

GRATIS TOEGANG
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Extra

Bibliotheek - een greep uit het aanbod

Extra

Extra

  Luisteroortjes: voorleesmomenten voor 

kinderen van drie tot zeven jaar. Elke derde 

zaterdag van de maand. Afspraak in de 

Speelkamer.

  Leesgroepen: Kinder- en Jeugdjury (KJV) en 

leesclub ‘De Verdieping’ (voor volwassenen).

  Bibliotheekweek, met verwendag (za 19.10.19) 

en boekenverkoop (za 26.10.19).

  Op de praatstoel: interviews met 

smaakmakende auteurs, BV’s en bekende 

Blankenbergenaars. 

  Blankenbersch Klaps met praatcafé: informele 

gespreksmiddagen in het dialect. 

  Digitale lezingen, workshops en cursussen 

  Taallezingen 

INFO

Het volledige programma is vanaf half 

augustus verkrijgbaar in de bibliotheek.

Bibliotheek 

Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge

T 050 636 650

blankenberge@bibliotheek.be

www.blankenberge.be/bibliotheek

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

Kerstconcert 
  Wo 18.12.2019 – 19:00

  Gratis toegang

  Een sfeervolle avond met heerlijke

kerstliederen gebracht door de koren, 

de samenzangklassen en het strijkorkest.

Valentijnsconcert 
  Vr 14.02.2020 – 19:00

  Gratis toegang

  Een romantische avond met muziek en 

woord gebracht door de leerlingen  

van de academie.

Opendeurdag 
  Zo 21.06.2020 – 14:00 tot 17:00 

INFO

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

De Smet de Naeyerlaan 141-145,  

8370 Blankenberge 

T 050 636 690

muziekacademie@blankenberge.be

www.blankenberge.be/academie

Concertdagen  
  Do 07.05.2020 – 19:00 

  Vr 08.05.2020 – 19:00 

  Za 09.05.2020 – 11:00

  Gratis toegang

  Drie dagen op rij kan je de ensembles die de

academie rijk is aan het werk zien: koren, samen-

zang, orkesten, gitaar-, en blazersensembles.

Dienst Evenementen

Bloemencorso 2019: Sea the music
  Corsotour za 24.08.2019

  Ontdek hoe de vele vrijwilligers de wagens 

bebloemen en vormgeven tijdens een 

unieke rondleiding achter de schermen.

  Gratis

  Rondleidingen om 08:00 en om 11:00 

  Vertrekpunt: Wenduinsesteenweg 8, 

8370 Blankenberge 

  Te voet, met de fiets of per shuttletrein

  Bloemenstoet zo 25.08.2019

INFO

Infopunt Toerisme

Hoogstraat 2, 

8370 Blankenberge

T 050 636 620

toerisme@blankenberge.be

www.blankenberge.be

i.s.m. Jeugddienst Blankenberge

Dienstencentrum De Bollaard 

Dienstencentrum De Bollaard biedt een 

uitgebreid aantal cursussen aan – gaande van 

talen tot koken, computervaardigheden of 

creatieve cursussen.

INFO

Dienstencentrum De Bollaard 

Koning Albert I-laan 112, 

8370 Blankenberge 

T 050 43 12 02 

bollaard@ocmw-blankenberge.be

www.debollaard.be
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Extra Extra

Extra

Aanbod De Haan Aanbod Zuienkerke 

11 juliviering
  Vr 05.07.2019 – 20:00

  De Notelaar (Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke)

Daguitstap Bokrijk n.a.v
Pieter Bruegel-jaar 
  Za 13.07.2019

  € 60, incl. maaltijden 

  Op het programma: openluchttheater, 

tentoonstelling in hoeve Schoeringe, 

Bruegelroute onder leiding van een gids.

Kunstroute
  Za 10, zo 11, do 15, vr 16, za 17 en zo 18.08.2019

  10:30 tot 18:00

  Gratis toegang 

  Tentoonstellingen op diverse locaties te 

Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster  

en Zuienkerke.

Vr 20.09.2019 – 20:00
Peter Bulckaen, Karin Tanghe, Bianca 

Varhaverbeke en Jeroen Maes

De serviceflat

 

Vr 04.10.2019 – 20:00
An Nelissen, Nele Goossens en Intgeniep

Helden uit de cabaret

 

Vr 18.10.2019 – 20:00
Gert Bettens, Hannelore Bedert, Jorunn 

Bauweraerts, Lennert Maes e.a.

Womens of the 90’s

Vr 22.11.2019 – 20:00
Peter Koelewijn & The Rockets

 

Vr 29.11.2019 – 20:00
Chris Lomme

Reverence

 

Zo 12.01.2020 – 15:00
BEvocal

 

Vr 24.01.2020 – 20:00
Lady Linn, Stijn Meuris, Gregory Frateur,e.a.

Murderballads extented

 

Vr 07.02.2020 – 20:00
William Neo e.a.

Mercury Rising

 

Vr 14.02.2020 – 20:00
Dirk Van Vooren, Karel Deruwe e.a.

‘t Schoon Verdiep

 

Vr 13.03.2020 – 20:00
Myriam Bronzwaar, Leen Dendievel, Ronn Moss e.a

Brasschaatse vrouwen

 

Vr 27.03.2020 – 20:00
Jean Bosco Safari, Ben Crabbé e.a.

Imagine no Lennon

 

Vr 24.04.2020 – 20:00
Walter Baele

Best of Baele

De ticketverkoop gaat van start op 

di 11.06.2019.

 

Dienst Cultuur De Haan

T 059 24 21 33

cultuurdienst@dehaan.be

INFO & TICKETS

Alle voorstellingen gaan door in  

het Wielingencentrum. 

(Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan)

T 050 43 20 50 

cultuur@zuienkerke.be 

www.zuienkerke.be

INFO & TICKETS

Gemeentehuis Zuienkerke

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
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Praktische informatie

Prijsformules
ABONNEMENT

Dé voordeligste manier om van ons aanbod te 

genieten! Je kan al een voorstelling meepikken 

vanaf € 8,50. Alle voorstellingen kunnen in 

het abonnement opgenomen worden. Een 

abonnement omvat minstens zes voorstellingen.

BASISTARIEF

Koop je liever een los ticket en heb je geen 

recht op korting? Dan betaal je het basistarief.

SENIORENTARIEF

Ben je 55+? Dan geniet je € 1,50 korting op 

de basisprijs.

LERARENTARIEF

Op vertoon van je lerarenkaart krijgt je € 1,50 

korting op het basistarief.

JONGERENTARIEF

Jonger dan 26 jaar? Ook jij krijgt € 1,50 korting 

op het abonnementstarief.

SOCIAAL TARIEF

Heb je recht op een verhoogde 

tegemoetkoming? Dan kan je voordeliger van 

cultuur genieten. Neem een kijkje in het Sociaal 

Infopunt van het Sociaal Huis. Zij helpen je 

graag verder.

INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS?

selecteer ‘cursus’ en kies voor ‘cultuur’.

selecteer de cursus waarvoor je je wilt 

inschrijven. Per account kan je één persoon 

inschrijven. 

nu enkel nog betalen. Graag tot op één van 

onze cursussen!

 

LUKT HET NIET?

Geen nood! Er zijn verschillende hulplijnen:

surf naar www.blankenberge.be/

cultuurtickets en raadpleeg onze complete 

handleiding.

bel ons op 050 636 600, we helpen je graag 

verder.

vul het bestelformulier achterin deze 

brochure in. Wij boeken graag jouw keuzes 

vanaf 3 juni. Je kan je formulier afgeven 

aan de balie van het Infopunt Toerisme 

of in de brievenbus deponeren van het 

cultuurcentrum (Hoogstraat 2).

Betalen kan online (via betalingslink) of 

aan de balie van het Infopunt Toerisme 

(contant of bancontact). Betaling via 

overschrijvingsformulier is niet mogelijk.

Meer info? 
CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600

cultuur@blankenberge.be

openingsuren via

www.blankenberge.be/cultuur

 

SOCIAAL INFOPUNT, SOCIAAL HUIS

Kerkstraat 155, 8370 Blankenberge

T 050 43 12 08

info@sociaalhuisblankenberge.be

openingsuren via

www.blankenberge.be/sociaal-infopunt

Reservatie
ONLINE

www.blankenberge.be/cultuurtickets

AAN DE BALIE

Infopunt Toerisme

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 620

openingsuren via 

www.visit-blankenberge.be/infopunt-toerisme

DE ONLINE VERKOOP GAAT VAN START OP 
MAANDAG 27 MEI 2019 OM 09:00.

DE VERKOOP AAN DE BALIE OF VIA HET 
BESTELFORMULIER START OP MAANDAG 
3 JUNI 2019 OM 09:00.

Eerste hulp bij 
online ticketing
Vooraleer je een keuze kan maken tussen 

abonnement, losse tickets en/of cursussen, dien 

je volgende stappen ondernemen:

surf naar 

www.blankenberge.be/cultuurtickets

log in of maak een nieuw account aan.

Zonder account kan je enkel tickets kopen 

aan de avondkassa.

Tip! Maak je account aan vóór de start 

van de tickerverkoop. Zo kan je op 27 mei 

meteen tickets bestellen.

Wachtwoord vergeten? Laat het ons weten. We 

helpen je graag verder. 

Handig weetje: houd je bankkaart bij de hand, 

want betalingen gebeuren online.

BESTEL JE EEN ABONNEMENT?

selecteer ‘abonnement’ en klik op 

‘abonnement 6 voorstellingen’. Selecteer nu 

minstens zes voorstellingen.

kies het aantal toeschouwers en selecteer je 

zitjes. Nu enkel nog betalen. Graag tot op 

één van onze voorstellingen!

KIES JE LOSSE TICKETS?

selecteer ‘tickets’ en kies vervolgens de 

voorstelling die je wenst te zien.

kies het aantal toeschouwers en kies je 

zitjes. Nu enkel nog betalen. Graag tot op 

één van onze voorstellingen!
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Bestelformulier cultuurabonnement
Online vanaf 27 mei 2019.
Via bestelformulier vanaf 3 juni 2019.

Huisregels & weetjes

Tickets worden noch teruggenomen, noch 

omgeruild, tenzij de voorstelling wordt afgelast.

Laatkomers worden enkel toegelaten wanneer 

het mogelijk is, bv. tijdens de eerste onderbreking. 

De toegang tot een voorstelling kan echter niet 

gegarandeerd worden.

Het programma, de bezetting en de datum van de 

voorstellingen kunnen, om redenen buiten onze 

wil, wijzigen.

Bij alle voorstellingen is er een avondkassa aan 

de ingang van de zaal. De balie opent steeds 45 

minuten vóór aanvang van de voorstelling. Hier 

kan je tickets kopen, indien nog beschikbaar.

Bij avondvoorstellingen van het cultuurcentrum 

kan je parkeren op de wandelweg van de 

Zeedijk. De slagboom ter hoogte van de 

Charlierhelling wordt omstreeks 19:00 geopend. 

Na de voorstelling moet de wandelweg opnieuw 

vrijgemaakt worden. 

Sanitaire voorzieningen bevinden zich achterin de 

zalen, evenals de bar.

In de Saveryszaal is een ringleiding 

voorzien voor slechthorenden. Storend 

omgevingsgeluid wordt zo gefilterd.

Het cultuurcentrum is rolstoeltoegankelijk. 

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, 

opdat we je een geschikte plaats kunnen 

geven. Indien gewenst zal een medewerk(st)

er je naar je plaats begeleiden. Er zijn 

aangepaste sanitaire voorzieingen.

Blijf op de hoogte!

Hou onze pagina’s in het oog of abonneer je op de nieuwsbrief. Je komt er alles te weten 

over ons aanbod. Bekijk er recensies, geluidsfragmenten en filmpjes van voorstellingen én maak kans 

op gratis tickets!

www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge

www.blankenberge.be/cultuur

www.blankenberge.be/nieuwsbrieven/inschrijven

21.09.2019 Scala - Meisjesnamen € 22,50

27.09.2019 Soe Nsuki - Soetopia € 8,50

06.10.2019 Pascale Platel - Gezegend zij € 10

11.10.2019 Augustijn Vermandere - Echt € 10

25.10.2019 Keiko Shichijo - Mozart, Shubert, Komitas en Beethoven € 10

08.11.2019 Walter Baele - Best of Baele € 12,50

15.11.2019 DESCHONECOMPAGNIE - Don Juan € 10

23.11.2019 de Roovers - Melancholia. Ivanov is dood! Leve Ivanov! € 10

29.11.2019 Compagnie Cecilia - Frontaal € 10

13.12.2019 Beatles by Girls - What’s in a name € 12,50

22.12.2019 Edgar Knecht Trio & Aeham Ahmad - Keys to Friendship € 10

31.01.2020 Guy Swinnen & the ladies - The duet sessions € 12,50

15.02.2020 Grof Geschud - LIJMEN € 8,50

21.02.2020 Axelle Red - Electro Acoustic Tour € 25

29.02.2020 Helene Blum & Harald Haugaard Band - Toernee 
Mondial on stage

€ 15

05.03.2020 Theater Malpertius - T.A.N.I.A. € 10

27.03.2020 NTGent & Milo Rau - Compassie. De geschiedenis 
van het machinegeweer

€ 10

02.04.2020 Judas Theaterproducties - Festen € 12,50

10.05.2020 Het nieuwstedelijk - Hitler is dood € 12,50

29.05.2020 Zirkus FahrAway - Wo ist Tobi? € 10

30.05.2020 Zirkus FahrAway - Wo ist Tobi? € 10

  Een abonnement omvat minstens zes voorstellingen.

  Duid je er minder aan? Dan betaal je de basisprijs of kan je op de achterzijde van dit 

bestelformulier aangeven dat je recht hebt op een kortingstarief.

  Alle praktische info vind je op pagina 74.

DATUM VOORSTELLING PRIJS 
ABONNEMENT

1STE 
PERSOON

2DE 
PERSOON
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Reserveer je tickets online

surf naar 

www.blankenberge.be/cultuurtickets

Bezorg je formulier per post

CC Blankenberge

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600

Bezorg je formulier aan de balie

Infopunt Toerisme

Hoogstraat 2, 8370 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 het 

Infopunt Toerisme.

Voorkeur (indien beschikbaar)

zaal vooraan zaal midden tribune

Gegevens abonnee

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel

Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Jong volk (-26) ja neen

Seniorentarief (+55) ja neen

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

Seniorentarief (+55) ja neen

09.09 en 16.09.2019 Handletteren voor beginners € 55

28.09.2019 Inleiding tot humor - beginners € 42,50

10.10.2019 Koken met seizoensproducten - Herfstkookles € 30

05.12.2019 Koken met seizoensproducten - Winterkookles € 30

12.03.2020 Koken met seizoensproducten - Lentekookles € 30

28.05.2020 Koken met seizoensproducten - Zomerkookles € 30

12.11.2019 Op de thee bij Leila € 5

22.01.2020 Wegwijs in de wereld van meditatie en mindfulness € 10

ma 27.01 t.e.m. ma 17.02.2020 Digitale fotografie voor beginners € 50

17.03.2020 Zero waste – leven zonder afval € 2

29.09 en 06.10.2019 Jongerenatelier: Graphic Novel (14+) € 30

DATUM CURSUS

Bestelformulier cursussen
Online vanaf 27 mei 2019.
Via bestelformulier vanaf 3 juni 2019.

KORT TRAJECT

PRIJS

Vanaf 24.09.2019 Tekenen en schilderen (introductie) - 10 lessen € 60

Vanaf 24.09.2019 Tekenen en schilderen (vrij atelier) - reeks 1 (10 lessen) € 60

Vanaf 07.01.2020 Tekenen en schilderen (vrij atelier) - reeks 2 (10 lessen) € 60

Vanaf 26.09.2019 Experimenteeratelier gemengde technieken - reeks 1 (10 lessen) € 60

Vanaf 09.01.2020 Experimenteeratelier gemengde technieken - reeks 2 (10 lessen) € 60

Vanaf 28.09.2019 Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) - 30 lessen € 110

Vanaf 25.09.2019 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) - 30 lessen € 110

Vanaf 28.09.2019 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) - 30 lessen € 110

Vanaf 25.09.2019 Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) - 30 lessen € 110

Vanaf 08.01.2020 Grafiek (introductie) - 8 lessen € 60

DATUM CURSUS PRIJS

LANG TRAJECT

  Kruis de cursus(sen) aan waarvoor je je wenst in te schrijven.

  Vergeet de info op de ommezijde van dit bestelformulier niet in te vullen.

  Alle praktische info vind je op pagina 74.

1STE 
PERSOON

2DE 
PERSOON

1STE 
PERSOON

2DE 
PERSOON
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Online inschrijven

surf naar 

www.blankenberge.be/cultuurtickets

Bezorg je formulier per post

CC Blankenberge

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600

Bezorg je formulier aan de balie

Infopunt Toerisme

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 620

Je ontvangt een betaaluitnodiging en inschrijfbevestiging 

per mail. Indien gewenst, kan je ook betalen aan de balie 

van het Infopunt Toerisme.

Gegevens cursist
Naam en voornaam

Straat  Huisnummer

Postcode Plaats

Tel

Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Jong volk (-26) ja neen

Seniorentarief (+55) ja neen

Gegevens 2de cursist
Naam en voornaam

Straat  Huisnummer

Postcode Plaats

Tel

Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Jong volk (jonger dan 26 jaar) ja neen

Seniorentarief (+55) ja neen

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

HOOGSTRAAT 2

8370 BLANKENBERGE

T 050 636 600

CULTUUR@BLANKENBERGE.BE

WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUUR



MORE
POWERFUL
TOGETHER




