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Het zijn op z’n minst gezegd bevreemdende 

tijden. We bevinden ons in een realiteit waarin we 

elkaar maar beperkt kunnen zien en horen, laat 

staan elkaar eens goed vastpakken. Verlangend 

naar gezondere tijden, manifesteerde de mens 

zich niettemin, en meer dan eens, als een 

inventief wezen. Uit alle hoeken ontsproten 

initiatieven van solidariteit en creativiteit, van 

moed en hoop. Er werd en wordt geholpen en 

gezorgd, gezongen en gecreëerd.

Middenin dit alles sleutelden wij naarstig 

aan onze heropstart: het moment waarop we 

opnieuw onder één dak kunnen genieten van 

datgene wat ons bindt: cultuur, cultuur en nog 

eens cultuur! We kijken er zó naar uit.

De bibliotheek en het cultuurcentrum pakken 

komend cultuurseizoen voor het eerst uit met 

een gezamenlijke programmabrochure. Zo 

krijgt elke cultuurliefhebber een beter zicht 

op het lokale cultuuraanbod. We verzamelden 

een pak bevlogen verhalen die ons doen 

nadenken en begrijpen, maar evengoed doen 

ontspannen en genieten. Na een lange periode 

van onduidelijkheid, rest ons nu enkel nog af te 

tellen naar het moment waarop we wederom 

gedeelde, onverwachte, verbazende en bovenal 

warme herinneringen mogen maken.

Graag tot gauw!

Beide cultuurhuizen staan ervoor garant dat 

alle activiteiten in de meest veilige en optimale 

omstandigheden kunnen plaatsvinden. Het luik 

Praktische info (p. 125 e.v.) verschaft meer info 

over de getroffen voorzorgsmaatregelen.
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K R A C H T L I J N E N
C C

Trotsvast

Naar rotsvaste trots op onze 750-jarige 

badstad, wijden we dit cultuurpakket aan 

haar culturele identiteit. Een verzameling 

aan voorstellingen, lezingen en andere 

projecten krijgt de stempel trotsvast. 

Omdat de acteur op scène een geboren 

Blankenbergenaar is, omdat die ene 

zangeres er bij haar oma opgroeide, omdat 

die andere theatermaker al van kinds 

af aan verknocht is aan ons charmant 

steedje – bijvoorbeeld. 

In de vorm van hartverwarmende 

anekdotes en wijze weetjes, worden al 

de ontgonnen verhalen in deze brochure 

in kaart gebracht. Waarom een krab als 

symbool en gids? Deze gepantserde 

Noordzeebewoner verkent naarstig zijn 

omgeving bij eb, maar keert bij vloed 

vastberaden terug naar zijn rots. Telkens 

opnieuw een beetje thuiskomen bij dat 

wat goed en vertrouwd aanvoelt. En dat is 

precies waar trotsvast over gaat. 

Trotsvast

Straffe madammen

Familievoorstelling

Jong werk

En ook

Opnieuw heel wat straf vrouwenvolk op én 

naast de scène, geclusterd onder het straffe 

madammen-label. Dit omdat de algehele 

relevantie van de vraag naar gendergelijke 

kansen binnen de culturele sector nog niet aan 

kracht mag inboeten, maar juist gegarandeerd 

en bestendigd moet worden. Als het even 

kan, zetten we daar onverstoorbaar onze 

schouders onder.

Ook jong werk komt haar plek opeisen. 

Terecht: jonge makers van alle pluimage maken 

indruk met geheel eigenzinnige en frisse 

creaties, hetzij als muzikant, theatermaker 

of circusartiest. Meer dan eens zijn deze 

samenwerkingen van vitaal belang. Ze planten 

het zaadje voor hun veelbelovende carrière die 

we niet in het gedrang willen zien komen.  

Tot slot investeren we verder in een 

uitgebreider pakket familievoorstellingen. 

De podiumwereld knettert, gonst, rinkelt 

en tintelt van spannende voorstellingen 

volledig op maat van een jong publiek. Uit 

dat aanbod selecteerden we een aantal 

projecten die elk op hun eigen manier het 

verbeeldingsvermogen en creatieve hart van 

de jongelingen weten te prikkelen. 

Film

Meer zonnig nieuws, want voor het eerst 

breidt ons cultuurpakket zich uit met 

enkele cinemaparels. Hiervoor trekken 

we bij de start van het nieuwe seizoen 

richting de knusse cinemazaal van De Pier. 

Het programma vulden we met bevlogen 

verhalen, krachtige cinematografie en 

bakken talent: film in zijn volle glorie met 

spek voor ieders bek. 
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K R A C H T L I J N E N
B I B

Onze bibliotheek is de voorbije jaren van 

gezicht veranderd. Ze wakkert niet alleen de 

boekenliefde aan, maar werd ook meer en meer 

een ontmoetingsplaats en belevingscentrum. 

Vandaag is de bib bovenal een dynamische 

instelling: een cultuurhuis waar iedereen 

terecht kan om te lezen en te leren, anderen te 

ontmoeten en nieuwe dingen te beleven. 

Aandacht voor taal en lezen blijft de centrale 

pijler binnen onze werking.  Goed kunnen lezen 

is een primaire vaardigheid om te functioneren 

in de huidige kennismaatschappij. Lezen 

vormt niet alleen een bron van plezier, maar 

is ook essentieel om het leervermogen te 

stimuleren. Voor anderstaligen is onze bib een 

toegangspoort tot het Nederlands.

Daarnaast zet de bibliotheek in op 

empowerment. De bib wil mensen helpen om 

zich te ontplooien, om de samenleving beter 

te leren begrijpen en er volwaardig aan te 

kunnen participeren. Dit bewerkstellingen we 

met een inspirerend activiteitenaanbod en een 

kwalitatieve (digitale) dienstverlening. 

Tot slot zijn en blijven samenwerken en 

verbinden belangrijke aandachtspunten. Denk 

onder meer aan de partnerschappen met het 

(volwassenen)onderwijs, het Digi-Ateljee en het 

Huis van het Kind. Het verder uitdiepen van 

de samenwerking met alle relevante (lokale) 

partners staat hoog op onze agenda.  

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 uit Canada, Ierland, Zweden, 

Australië etc. Het plaatst wereldmuziek 

steviger op de kaart, bestendigt en verhoogt 

de kwaliteit van het aanbod, en bevordert 

interne en externe communicatie.

9

Bij de buren 

Beter een goede buur dan een 

verre vriend. Dertien West-Vlaamse 

cultuurhuizen maakten een selectie uit 

elkaars programma en komen met hun 

publiek bij elkaar op visite. Op bezoek  

Bij de buren rijden we je met de bus 

richting indrukwekkende voorstellingen 

bij onze cultuurburen.

Het is meer dan een gezellige avond, 

want ook het klimaat is je dankbaar: 

30 mensen in een bus is beter dan 30 

auto’s in de file. De cultuurhuizen doen 

daarbovenop hun duit in het zakje. 

Samen met Bij de buren-ambassadeur 

Wouter Deprez, steunen we het 

bosuitbreidingsplan van Bos+: een deel 

van jouw ticket gaat integraal naar slim 

bosbeheer ter compensatie van de CO2-

uitstoot van onze busreis.

Sinds december 2019 is CC Blankenberge 

lid van Bij de buren. Voor het eerst zouden 

we jullie laten kennismaken met het unieke 

concept. Helaas strooide de pandemie 

roet in het eten: de geselecteerde 

voorstellingen werden allen geannuleerd 

n.a.v. de getroffen maatregelen. Hoopvol 

blikken we nu vooruit op het seizoen 

2021-2022, om jullie met enig uitstel te 

introduceren tot Bij de buren!



A G E N D A
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AGENDA AGENDA

S E P T E M B E R 

WO 02.09.2020 xxx Boekenkaftdag MEER  VAN  DAT 112

DO 03.09.2020 xxx NTGent & Milo Rau — Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer P O D I U M 20

VR 11.09.2020 xxx Etienne Van den Steen — Jimmy’s notes D I A L O O G 64

Vanaf WO 16.09.2020 xxx Boetseren & keramiek (introductie) C U R S U S 85

Vanaf WO 16.09.2020 xxx Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) C U R S U S 86

Vanaf WO 16.09.2020 xxx Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) C U R S U S 86

Vanaf DO 17.09.2020 xxx Boetseren & keramiek (vrij atelier) C U R S U S 85

Vanaf VR 18.09.2020 xxx Boetseren & keramiek (vrij atelier) C U R S U S 85

VR 18.09.2020 xxx Billie Bentein & The Moonlovers — Billie Bentein zingt Prince P O D I U M 19

ZA 19.09.2020 xxx Te gast: Blankenberge feest MEER  VAN  DAT 106

Vanaf ZA 19.09.2020 xxx Luisteroortjes MEER  VAN  DAT 112

Vanaf ZA 19.09.2020 xxx Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) C U R S U S 86

Vanaf ZA 19.09.2020 xxx Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) C U R S U S 86

DI 22.09.2020 xxx Antoine Quyssens - Debussy en Verlaine L E Z I N G 65

Vanaf DI 22.09.2020 xxx Tekenen & schilderen (vrij atelier) — reeks 1 C U R S U S 87

DO 24.09.2020 xxx Raymond Brulez — Borgen in de branding (deel 1) L E Z I N G 66

Vanaf DO 24.09.2020 xxx Boetseren & keramiek (vrij atelier)  C U R S U S 85

ZA 26.09.2020 xxx Stefaan Degand, Desguin Strijkkwartet e.a. — Verlaine, poète maudit P O D I U M 21

Vanaf WO 30.09.2020 xxx Leesclub MEER  VAN  DAT 111

O K T O B E R

DO 01.10.2020 xxx Kathlyn Wuyts — Vaste grond P O D I U M 22

Vanaf ZA 03.10.2020 xxx KJV-leesgroepen MEER  VAN  DAT 113

Vanaf DI 06.10.2020 xxx Tekenen & schilderen (introductie) — reeks 1 C U R S U S 87

WO 07.10.2020 xxx Jan Knudde op de praatstoel D I A L O O G 67

DO 08.10.2020 xxx 1917 F I L M 23

DO 08.10.2020 xxx Raymond Brulez — Borgen in de branding (deel 2) L E Z I N G 66

Vanaf DO 08.10.2020 xxx Vrij recyclage- en experimenteeratelier — reeks 1 C U R S U S 88

ZO 11.10.2020 xxx Zsa Zsa Zsu — The Roaring Twenties P O D I U M 24

DO 15.10.2020 xxx Luk Van Haute — Japanse taal en cultuur L E Z I N G 68

ZO 18.10.2020 xxx De Blazuin 2020 — Op Toer MEER  VAN  DAT 107

Vanaf WO 21.10.2020 xxx Boetseren & keramiek (vrij atelier beginners) C U R S U S 85

WO 21.10.2020 xxx Bart Moeyaert op de praatstoel D I A L O O G 69

DO 22.10.2020 xxx Manu Keirse — Eenzaam verdriet dat niemand ziet L E Z I N G 70

VR 23.10.2020 xxx Blankenbergsche klaps — Toerisme P O D I U M 25

VR 23.10.2020 xxx Dries Heyneman — Uit respect voor de buren P O D I U M 27

DI 27.10.2020 xxx Arne Sierens — Cinema Sierens  F I L M 28

WO 28.10.2020 xxx FroeFroe & de Roovers — Stella, Ster van de Zee (6+) P O D I U M 29

VR 30.10.2020 xxx Reena Riot & Meskerem Mees — Double bill P O D I U M 31

ZA 31.10.2020 xxx Boekenverkoop MEER  VAN  DAT 110

N O V E M B E R

Do 12.11.2020 xxx Ontroerend goed — Fight Night P O D I U M 33

ZO 15.11.2020 xxx Kunstendag voor kinderen P O D I U M 34

DO 19.11.2020 xxx Online bankieren L E Z I N G 71

ZA 21.11.2020 xxx Een échte Vuûle Jeanette! C U R S U S 89

ZA 21.11.2020 xxx Barbara Sarafian — FoKKoF P O D I U M 36

WO 25.11.2020 xxx Koen Aerts op de praatstoel D I A L O O G 72

VR 27.11.2020 xxx Familiar Faces — Surface (10+) P O D I U M 37

D E C E M B E R

DO 03.12.2020 xxx Workshop YouTube C U R S U S 90

DO 03.12.2020 xxx Little Women F I L M 38

DI 08.12.2020 xxx Ann Dumon — Zero waste – leven zonder afval L E Z I N G 73

DO 10.12.2020 xxx Alain Remue op de praatstoel D I A L O O G 74

ZA 12.12.2020 xxx Compagnie Cecilia — Een Lola P O D I U M 41

Vanaf MA 14.12.2020 xxx Samen studeren MEER  VAN  DAT 114

VR 18.12.2020 xxx Geike & Hydrogen Sea — Double bill P O D I U M 39

Najaar 2020
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AGENDA AGENDA

E X P O ’ S

Nog t.e.m. ZO 27.09.2020 750 jaar Blankenberge — binnenexpo 100

Nog t.e.m. DO 31.12.2020 750 jaar Blankenberge — buitenexpo 100

Nog t.e.m. ZO 13.09.2020 75 jaar Suske en Wiske 101

DI 01.09.2020 t.e.m. ZA 31.10.2020 Greet Blomme — Ziel 103

ZO 01.11.2020 t.e.m. ZO 18.04.2021 Belle Epoque Schatten — Kindertijd in de Belle Epoque 102

DI 03.11.2020 t.e.m. DO 31.12.2020 Lisa-Marie Billiet — Paint spots 103

MA 04.01.2021 t.e.m. ZA 27.02.2021 Sara De Backere — Versatility 103

MA 01.03.2021 t.e.m. VR 30.04.2021 Anne Van Wulpen — Pastelschilderkunst 103

MA 03.05.2021 t.e.m. WO 30.06.2021 Astrid Dumolyn — Shoreline of wonder 103

J A N U A R I

Vanaf DI 05.01.2021 xxx Tekenen & schilderen (vrij atelier) — reeks 2 C U R S U S 87

Vanaf DO 07.01.2021 xxx Vrij recyclage- en experimenteeratelier — reeks 2 C U R S U S 88

WO 13.01.2021 xxx Angelo Tijssens op de praatstoel D I A L O O G 75

ZO 17.01.2021 xxx Everest, de jonge Yeti (6+) F I L M 42

Vanaf DI 19.01.2021 xxx Tekenen & schilderen (introductie) — reeks 2 C U R S U S 87

DI 26.01.2021 xxx Boekbinden — de geheime Belgische binding C U R S U S 91

DO 28.01.2021 xxx All of us F I L M 43

F E B R U A R I

DO 04.02.2021 xxx Mijn online gezondheidsdossier L E Z I N G 76

ZA 06.02.2021 xxx Patrick Riguelle e.a. — A few songs in defense of Mr. Randy Newman P O D I U M 44

VR 12.02.2021 xxx Comp. Marius — De Sunshine Boys P O D I U M 45

VR 19.02.2021 xxx Theater Ja-Ja — De Kast van de Poppenkoning (5+) P O D I U M 46

ZA 20.02.2021 xxx BERLIN — True Copy P O D I U M 49

DO 25.02.2021 xxx Grootmoeders keuken C U R S U S 92

DO 25.02.2021 xxx Ish Ait Hamou op de praatstoel D I A L O O G 77

ZA 27.02.2021 xxx Lonesome Ace Stringband — Toernee Mondial on Stage P O D I U M 47

M A A R T

Vanaf MA 01.03.2021 xxx Improvisatietheater voor beginners C U R S U S 93

VR 05.03.2021 xxx Lies Steppe e.a. — Melody 50  P O D I U M 50

DO 11.03.2021 xxx The French Dispatch F I L M 51

VR 12.03.2021 xxx Blankenbergsche klaps — Gebouwen met een verhaal P O D I U M 25

WO 17.03.2021 xxx Rika Ponnet op de praatstoel D I A L O O G 78

DO 18.03.2021 xxx Nele Colle — Rust in je huis, ruimte in je hoofd L E Z I N G 79

WO 24.03.2021 xxx Zonzo Compagnie & hetpaleis — SHEL(L)TER (7+) P O D I U M 52

ZA 27.03.2021 xxx Xander De Rycke — Bekend & Bescheiden P O D I U M 53

M E I

VR 07.05.2021 xxx Zirkus FahrAway — Wo ist Tobi? (6+) P O D I U M 60

ZA 08.05.2021 xxx Zirkus FahrAway — Wo ist Tobi? (6+) P O D I U M 60

ZA 15.05.2021 xxx Boekstartdag MEER  VAN  DAT 114

Vanaf MA 17.05.2020 xxx Samen studeren MEER  VAN  DAT 114

Vanaf DI 18.05.2021 xxx Geuren en parfums C U R S U S 95

VR 28.05.2021 xxx De Blazuin 2021 — Belpop Bonanza theatershow MEER  VAN  DAT 109

Voorjaar 2021

VR 16.04.2021 xxx Ensemble Leporello — Miss Wifi & Koebrev experimenteren  (4+) P O D I U M 56

WO 21.04.2021 xxx Elvis Peeters op de praatstoel D I A L O O G 80

DO 22.04.2021 xxx How Not To Kill Your Houseplant C U R S U S 97

VR 23.04.2021 xxx Theater Antigone & Action Zoo Humain — Métisse P O D I U M 57

DO 29.04.2021 xxx Peter Derie — Arabische taal en cultuur L E Z I N G 81

VR 30.04.2021 xxx The Legends & Michael Varekamp — Swingin’ in New Orleans P O D I U M 59

A P R I L

DO 01.04.2021 xxx Workshop Google C U R S U S 94

ZA 03.04.2021 xxx Zuidpool — Alkestis  P O D I U M 54

DO 08.04.2021 xxx Te gast: Krachttoer — Wijland P O D I U M 55

VR 09.04.2021 xxx Te gast: Krachttoer — Wijland P O D I U M 55
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Billie Bentein  
& The Moonlovers
Billie Bentein zingt Prince       

Billie Bentein kennen we vooral van haar samenwerking met de Belgische 

DJ Netsky. De single We can only live today betekende haar wereldwijde 

doorbraak. Op vraag van CC Blankenberge waagt ze zich aan een eenmalige 

herneming van haar persoonlijke eerbetoon aan Prince, de overleden 

grootmeester van funk en rock. 

Geflankeerd door de muzikanten van The Moonlovers, pianist Niels 

Verheest en VRT-radiopresentator Herwig Verhovert, graaft ze in het 

nalatenschap van de popster die tekende voor hits als Purple Rain en Kiss. 

VOCALS: Billie Bentein HOST: Herwig Verhovert TOETSEN: Niels Verheest GITAAR: Jan Blieck 
BASS: Dieter De Mits DRUMS: Gino Campenaerts

VRIJDAG
18.09.2020

PODIUM

20:00 — MUZIEK
SEIZOENSOPENER

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 15 — jong volk € 11 — senioren € 13,50

Billie Bentein slaat internationaal hoge ogen, maar wist 
je ook dat de zangeres afkomstig is uit Blankenberge? 

© Alexander Popelier
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NTGent & Milo Rau 
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.

TEKST EN REGIE: Milo Rau SPEL: Els Dottermans en Olga Mouak

Een genadeloze 

kritiek op hoe Europa 

met humanitaire 

problemen omgaat. 

Aardedonker, maar 

fascinerend theater. 

– De Morgen    

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11 

Taal: NL – FR  |  Boventiteling: NL – FR – EN
Deze voorstelling kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

PODIUM

DONDERDAG
03.09.2020

20:00 — THEATER
INLEIDING OM 19:15

Stefaan Degand, 
Desguin Strijkkwartet e.a.
Verlaine, poète maudit  

ZATERDAG
26.09.2020

20:00 — KLASSIEKE MUZIEK
INLEIDING OM 19:15

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11
Blader naar pagina 65 voor meer info over de lezing Debussy en Verlaine op DI 22.09.2020.

Bas-bariton Werner Van Mechelen zong reeds vele recitals in Blankenberge. 
Zijn zoon Wolfram – eveneens eerste violist van het Desguin Strijkkwartet – 
volgde zijn eerste lessen viool aan de Academie van Blankenberge. In 
‘Verlaine,  poète maudit’ betreden de twee nu samen de scène. 

De biografie van de Franse dichter Paul 

Verlaine (1844-1896) leest als een turbulente 

roman. Uitgespuwd door de maatschappij, maar 

omarmd door collega-kunstenaars, werd zijn 

beklijvende poëzie opgepikt als onuitputtelijke 

inspiratiebron in de Franse liedkunst van het  

fin de siècle. 

PODIUM
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De gedichten van Verlaine op muziek van 

grootmeesters Claude Debussy en Gabriel 

Fauré, worden afgewisseld met enkele verhalen 

uit Verlaines destructieve leven. Acteur Stefaan 

Degand kruipt voor de gelegenheid in de huid 

van de poète maudit.

VOORDRACHT: Stefaan Degand KLASSIEKE ZANG: Werner 
Van Mechelen STRIJKERS: Desguin Strijkkwartet PIANO: 
Florestan Bataille
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Kathlyn Wuyts
Vaste grond  

Hoe kijk je in de toekomst terug op het leven waar je nu net aan 

begonnen bent? Nieuwsgierig, een beetje bang voor de toekomst en 

met een verlangen naar eenvoud, zoekt de pas afgestudeerde Kathlyn 

Wuyts naar mogelijke antwoorden op deze vraag. Hiertoe interviewde 

Kathlyn de serviceflatbewoners van het woonzorgcentrum Regina 

Coeli in Brugge, de stad waar ze zelf opgroeide. 

Winnaar van HET DEBUUT 2019, de prijs voor jonge makers die 

jaarlijks uitgereikt wordt door Via Rudolphi.

Een lieve, muzikale 

collage van verhalen 

over terugkijken op 

een lang leven, die 

ene misstap of dat 

verloren geluk.

– De Volkskrant    

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

PODIUM

DONDERDAG
01.10.2020

20:00 — THEATER
NAGESPREK NA AFLOOP 
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1917
DONDERDAG
08.10.2020

20:00 — OORLOGSFILM 

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 6 — jong volk € 4

Ondertiteling: NL

FILM

O N T D E K !
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6 april 1917, Wereldoorlog I. Twee jonge Britse korporaals, Blake 

en Schofield, ontvangen een verraderlijk simpel order om een 

boodschap af te geven aan een nabij Brits bataljon. Bereikt 

de boodschap hen niet op tijd, dan zullen honderden soldaten 

sneuvelen in een hinderlaag, waaronder Blakes broer. 

Wat volgt is een race tegen de klok van twee jonge soldaten die 

vijandelijk gebied moeten doorkruisen met voortdurend gevaar 

voor eigen leven. Regisseur Sam Mendes en cinematograaf Roger 

Deakins leveren hierbij een minutieus, technisch hoogstandje met 

de schijnbaar in één lange take opgenomen film.

REGIE: Sam Mendes CAST: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict 
Cumberbatch, Colin Firth en Andrew Scott

Golden Globe-

winnaar ‘1917’ is 

overrompelende 

cinema.

– De Standaard     
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Zsa Zsa Zsu
The Roaring Twenties  

ZONDAG
11.10.2020

15:00 — MUZIEK/MATINÉE

Honderd jaar geleden – toen de kleedjes 

glitterden, de vrouwen zich uit hun korset 

bevrijdden en de muziek sprak over hernieuwde 

dromen – manifesteerden zich de eerste 

feministen. Wat betekende het om vrouw te zijn 

in deze periode? De bitterzoete dualiteit tussen 

de opgewekte melodieën en de geladen sfeer 

van het interbellum, spreken hierbij boekdelen. 

Verknocht aan herinneringen aan de 

flamboyante flapper girls, Coco Chanel en 

The Great Gatsby, vervoert Zsa Zsa Zsu je 

met muziek en anekdotes naar de vervlogen 

Roaring Twenties.

VOCALS: Annelies Emmerechts GITAAR EN BACKINGS: 
Marijke Hellemans CONTRABAS, FLUIT EN BACKINGS:  
Ansje De Groef VIBRAFOON EN PERCUSSIE: Katja Maes 
DRUMS: Stef Vanstraelen

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Blankenbergsche klaps
Klein podium

CC Blankenberge — Consciencezaal 

Leden/jongeren € 2 — niet-leden € 5

Organisatie Bibliotheek Blankenberge 

VRIJDAG
23.10.2020 & 

12.03.2021 

DIALECTNAMIDDAGEN

Om het waardevolle karakter van de 

Blankenbergse streektaal te onderstrepen, 

organiseert de bibliotheek informele 

gespreksnamiddagen – Blankenbergsche 

klaps – in het dialect.

Nadine Benoot treedt op als gespreksleider. 

Ronnie De Reese, gepokt en gemazeld in het 

Blankenbergse toneel, introduceert het thema 

van de dag en sluit de dialectnamiddag af met 

een ludieke noot.

  Toerisme (herneming)

Gastsprekers: Inga Scharley en Guy Tijssens

VR 23.10.2020 om 15:00

  Gebouwen met een verhaal

Gastsprekers: Marc Boussy en Dirk Decoster 

VR 12.03.2021 om 15:00

PODIUM
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© Kaat Pype

Dries Heyneman
Uit respect voor de buren

Ken je dat verhaal van die mens die af te rekenen krijgt met een lekke band 

en een huis vindt waar licht brandt? Onderweg daarnaartoe begint hij te 

twijfelen of hij wel een krik zal mogen lenen. In gedachten vreet hij zichzelf 

zo op, dat hij uiteindelijk kwaad en gefrustreerd aanbelt en de bewoners 

toeschreeuwt dat hij die krik al niet meer wil. 

In Uit respect voor de buren fileert Dries Heyneman (met veel gevoel 

voor zelfspot) de assertiviteit van de typische West-Vlaming – of eerder 

het gebrek eraan. Na een lang leven achter de schermen van de Vlaamse 

televisie (Superstaar, Lookalikes, Bevergem en binnenkort ook Grond), 

keert Dries – afgepeigerd, uitgeperst, onderbetaald en dodelijk vermoeid – 

eindelijk terug naar zijn oorspronkelijke passie: het podium.

VRIJDAG
23.10.2020

PODIUM

20:00 — COMEDY

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Wist je dat ‘Uit respect voor de buren’ geënt is op Dries’ 
eigen leefwereld en West-Vlaamse – of meer bepaald – 
Blankenbergse roots? 
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CC Blankenberge — Saveryszaal 

Basis € 10 — jong volk € 6 — senioren € 8,50

Arne Sierens
Cinema Sierens  

DINSDAG
27.10.2020

20:00 — FILMLEZING

Arne Sierens is al van kinds af aan verknocht aan Blankenberge. Met zijn 
familie kwam hij zo vaak als kon wandelen op de Dijk, fietsen in de Lustige 
Velodroom en wafels eten in Au Pingouin. Als theatermaker begon hij zich 
te verdiepen in de geschiedenis van de stad, meer bepaald in de zomers 
van de jaren 1940 en 1950 toen revueartiest Charles Janssens – Sierens 
onuitputtelijke inspiratiebron – er met zijn sketches te gast was. Sierens 
bleef de stad liefhebben en zakt geregeld nog eens af naar Blankenberge 
om de ‘o zo volkse’ sfeer vol melancholie op te snuiven. 

Als een wervelwind komt theatermaker en 

cinemaniak Arne Sierens langs met een koffer 

vol verrassende filmfragmenten. Deze voorziet 

hij op geheel eigen wijze van bevlogen 

commentaar: grappig, vermakelijk en ontroerend. 

Op vraag van CC Blankenberge graaft en spit 

Sierens zich een weg door zijn filmarchief, 

op zoek naar de leukste fragmenten rond het 

centrale thema Feest in film. 

FILM

FroeFroe & de Roovers 
Stella, Ster van de Zee (6+)  

WOENSDAG
28.10.2020

15:00 — THEATER
GRATIS WORKSHOP NA AFLOOP (inschrijven verplicht)

CC Blankenberge — Saveryszaal

Kind (-18): € 5 - € 3 (leden Gezinsbond) — Volwassene: € 7 - € 5 (leden Gezinsbond)
Deze voorstelling kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

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.

REGIE: Luc Nuyens SPEL: Sanderlijn Helsen, Frank Dierens, Gert 
Dupon en Leen Diependaal I.S.M. Koor van de Bronstige Bazooka’s

PODIUM
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Reena Riot &  
Meskerem Mees 
Double bill       

REENA RIOT

La jeune promesse Reena Riot – het muzikale vijftal rond Naomi Sijmons – 

omschrijft zichzelf als compromisloos en ongegeneerd gepassioneerd. Bijna 

zeven jaar na de finaleplaats in Humo’s Rock Rally, kwam Reena Riot in 

januari 2019 op de proppen met hun debuutalbum NIX. 

Net geen moorddebuut. Gelukkig maar. 
– Focus Knack    

VOCALS: Naomi Sijmons GITAAR: Jan Myny BASS: Alan Gevaert DRUMS: Bernd Coene MULTI: Thomas 
Werbrouck

MESKEREM MEES 

Ze heeft de soul van Nina Simone, de panache van Joni Mitchell en de 

frisheid van Jade Bird. Samen met celliste Febe Lazou tovert ze haar 

gelaagde en zorgvuldig opgebouwde songs om tot zoete ear candy. 

Meskerem Mees, een grande dame van twintig met Ethiopische roots, 

neemt je kortweg bij je nekvel en laat je niet meer los. 

VOCALS EN GITAAR: Meskerem Mees CELLO: Febe Lazou

VRIJDAG
30.10.2020

PODIUM

20:00 — MUZIEK 
DOUBLE BILL — ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN

CC Blankenberge — Saveryszaal 

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Leadangeres van Reena Riot, Naomi Sijmons, groeide 
op bij haar oma in Blankenberge. Hoewel ze intussen 
elders gevestigd is, bleef ze ‘haar steedje’ steeds een 
warm hart toedragen.
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© Sarah Eechaut

Ontroerend goed 
Fight Night  

Vijf spelers. Vijf rondes. Uw stem. Eén overlevende.  

De inzet? Uw aandacht, uw liefde, uw goedkeuring, uw lach, uw medelijden, 

uw zwakke plek, uw leedvermaak, uw steun, uw oordeel. Wij helpen u 

beslissen wie de eindzege behaalt, met polls, stemwijzers, coalities, 

campagnes, debatten, spin doctors, opiniepeilingen.  

Wij zorgen ervoor dat de beste niet wint.

Het internationaal bejubelde Fight Night reist sinds 2013 de hele wereld 

rond, van Aalst tot Australië, over Canada tot Zwitserland.

Zelden tekent Ontroerend Goed voor een vrijblijvend avondje schoonheid 

of amusement. Je moet er altijd weer wat mee, en da’s een buitengewoon 

grote verdienste. Haast u en bestel kaartjes, u wil dit meemaken. 

– De Morgen

REGIE: Alexander Devriendt TEKST: Alexander Devriendt, Angelo Tijssens en de cast  
SPEL: Aaron Gordon, Angelo Tijssens, Aurélie Lannoy, Bastiaan Vandendriessche, Charlotte De 
Bruyne, Flor Van Severen, Jeroen Van der Ven, Julia Ghysels en Max Wind COPRODUCTIE: The Border 
Project, Drum Theatre Plymouth, Vooruit en Richard Jordan Productions Ltd.

20:00 — THEATER
NAGESPREK NA AFLOOP

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Taal: EN
Blader naar pagina 75 voor meer info over de praatstoelsessie met Angelo Tijssens op WO 13.01.2021.

Acteur in én schrijver van ‘Fight Night’ is Angelo Tijssens, 
afkomstig uit Blankenberge. Met ‘Fight Night’ komt zijn 
collectief voor het eerst bij ons op de planken.

DONDERDAG
12.11.2020

PODIUM

O N T D E K !
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Kunstendag 
voor kinderen  

ZONDAG
15.11.2020

Programma:

Na een geslaagde vuurdoop in 2019 neemt Blankenberge dit jaar voor de tweede maal deel aan 

Kunstendag voor kinderen. Op het menu? Een sappig, knotsgek, kriebelend activiteitenpakket 

voor kinderen van alle pluimage! Tot op 15 november?

MOVO – BROWN FIELD STUDIO VZW 

Movo is een kluizenaar, een dromer en 

onderzoeker van beweging. Samen met 

Mormel woont hij in een donkere werkruimte 

omgeven door zijn spitsvondige uitvindingen. 

Beweging heeft al lang geen geheimen meer 

voor Movo. Of toch? 

MOVO is een feeërieke figurentheatervoorstelling  

in een klein tentje voor 15 toeschouwers. Elke 

15 minuten start een nieuwe voorstelling.

  5+

  Sint-Rochusplein (Albertstraat 1)

PODIUM

GEKKE KAPSELS 

Met koffers vol gekke spullen toveren de 

kappers van dit wakko kapsalon elk kapsel 

om tot een klein kunstwerkje: stoere 

hanenkammen, fragiele bloemstukjes, 

autoracebanen, krullen, toeters en bellen.

  Alle leeftijden

  Bibliotheek

JOUPAUX

Tijdens deze workshop maak je hoedjes van 

papier. Verwacht echter geen hoedjes zoals 

iedereen die kent. Met kranten en nietmachines 

worden indrukwekkende hoofdtooien gemaakt. 

Hoedje van papier, next level. 

  9+ (jongere spruiten worden toegelaten, mits begeleiding)

  Belle Epoque Centrum

KLEURRIJK ZOUT EN KUNSTIGE CAKEJES

Met gekleurd zout en een lege bokaal in 

de aanslag, tover je golvende patronen 

tevoorschijn in zachte kleuren. Een beetje 

magie en een nieuw kunstenaar is geboren. 

Honger na zoveel inspanning? Bij de kunstige 

bakkers kan je naar hartenlust cupcakes 

decoreren met eetbaar moois én deze ook 

verorberen.

  Alle leeftijden

  Bibliotheek

BEELDEND GEPEUTER

Kneden, mengen, scheuren en kleuren. Deze 

workshop is er op maat van de allerjongsten. 

Door middel van experiment met diverse 

materialen (verf, papier, zand, kleur etc.) 

ontstaan kleine knutselwerkjes. 

  Peuters van 1 tot 3 jaar en hun ouders/grootouders/…

  Bibliotheek

GEKKE FIETSEN 

Fietsen wordt een feest op de gekke 

tweewielers van de Lustige Velodroom.  

Haal de wielerheld in je naar boven, want dit 

ritje wordt er één uniek in zijn soort. 

  6+

  Sint-Rochusplein (Albertstraat 1)

Organisatie: Belle Epoque Centrum, Bibliotheek Blankenberge, CC Blankenberge, 

Jeugddienst Blankenberge en Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

I.s.m. Gezinsbond Blankenberge, Skriewer, VCOK en de Lustige Velodroom.

35

Alle activiteiten doorlopend van 14:00 tot 17:00

Gratis

Meer info volgt via 

www.blankenberge.be/cultuur.

34
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Barbara Sarafian
FoKKoF  

ZATERDAG 
21.11.2020

20:00 — FEEL GOOD

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 15 — jong volk € 11 — senioren € 13,50

Met kwetsbare bravoure en veel humor vertelt 

Barbara Sarafian (Aanrijding in Moscou, 

All of us) in FoKKoF over de zonde van het 

vrouw-zijn. Ze ontleedt haar vallen en opstaan, 

en verwondert zich over de maatstaven en 

rolpatronen die ons worden aangepraat. 

FOKKOF is haar keuze, haar plicht.

Aan haar zijde staat singer-songwriter Lewis, 

die dit jaar als eerste Belg afstudeerde aan de 

Paul McCartney Academy in Liverpool. Jong 

en barstenvol talent begeleidt hij Barbara op 

zelfgeschreven fado’s.

REGIE: Barbara Sarafian en Mathijs F. Scheepers TEKST EN SPEL: 
Barbara Sarafian MUZIEK: Lewis

PODIUM
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Familiar Faces 
Surface (10+)      

VRIJDAG
27.11.2020

20:00 — CIRCUS 
NAGESPREK NA AFLOOP

In Surface gaat Familiar Faces op verkenning 

naar de grenzen van het onbedwingbare. 

Soms zacht, dan weer roekeloos, gaan ze in 

dialoog met de ontembare kracht van water. 

Een zoektocht naar aanpassingsvermogen, 

naar de balans tussen controle en overgave, 

naar alternatieven in een steeds veranderend 

landschap. 

Familiar Faces is een internationaal 

acrobatiekwartet bestaande uit twee 

Vlamingen, een Duitse en een Oostenrijker. 

Nog piepjong, maar nu al winnaars van de BNG 

Circusprijs en laureaten van CircusNext, wagen 

ze zich met Surface in de Blankenbergse Pier 

aan een uniek locatieproject.

VAN EN MET: Josse De Broeck, Hendrik Van Maele, Felix Zech 
en Petra Steindl COPRODUCTIE: Festival Circolo en  
LEME Festival

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11 — kind (-18) € 5

PODIUM

O N T D E K !
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Little Women 
DONDERDAG 
03.12.2020

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 6 — jong volk € 4

Ondertiteling: NL

Vier zussen groeien op ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog. 

De vrijgevochten Jo, bedachtzame Meg, impulsieve Amy en 

zachtaardige Beth zijn allen vastberaden om hun leven en dromen 

op hun eigen manier vorm te geven. Ze botsen echter al snel op 

de onomwonden realiteit dat het conservatieve Amerika van de 

late negentiende eeuw schandalig weinig kansen biedt om het als 

vrouw te maken.

Greta Gerwigs Little Women is gebaseerd op de gelijknamige 

roman van Louisa May Alcott. De intussen achtste adaptatie van 

het boek getuigt van een diep respect voor Alcotts origineel, maar 

is gedrenkt in een verrassend frisse hedendaagsheid.

REGIE: Greta Gerwig CAST: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 
Laura Dern, Meryl Streep en Timothée Chalamet

Een stokoude tekst 

omtoveren tot een 

even modern urgent 

als warmbloedig, 

maar nooit tuttig 

kostuumdrama. ‘Little 

Women’ is een klein 

filmwonder.

– De Limburger    

FILM
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20:00 — FILM

Geike & Hydrogen Sea
Double bill  

VRIJDAG
18.12.2020

20:00 — MUZIEK
DOUBLE BILL — ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 17,50 — jong volk € 13,50 — senioren € 16

PODIUM
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GEIKE

Geikes stem is er één die je herkent uit de 

duizend. De voormalige fierce femme van 

Hooverphonic en zangers van BLØF’s Zoutelande, 

bracht eind 2019 haar tweede soloalbum Lost 

in time uit – acht lange jaren na For The Beauty 

of Confusion. Het wachten waard: de plaat telt 

elf steengoede nummers, waarvan er negen 

geschreven werden in samenwerking met Joost 

Zweegers, a.k.a. Novastar. 

VOCALS: Geike Arnaert GITAAR: Robby Govaerts TOETSEN: 
Pedro Gordts BASS: PJ Seaux DRUMS: Steven Van Gelder

De set wisselt moeiteloos tussen 

kwetsbare genegenheid en wispelturige 

acrobatie. Máchtig en mooi!

– De Morgen

HYDROGEN SEA

Hydrogen Sea zijn Birsen Uçar en PJ Seaux. 

Met een vleugelpiano, een hele voorraad 

aan analoge klankeffecten en Birsens stem, 

creëert het jonge duo een verfrissend en 

uitgepuurd klankuniversum. Hydrogen Sea 

bracht reeds twee platen uit: In dreams in 

2016 en Automata in 2019.
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CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Compagnie Cecilia
Een Lola        

1981. Ronald Reagan en Margaret Thatcher zetten hand in hand zeil naar 

neoliberale wateren, de Duitse filmregisseur Rainer Werner Fassbinder 

releaset zijn spraakmakende film Lola, en de Vlaamse theaterregisseur 

Yahya Terryn ziet het levenslicht. Bijna veertig jaar later waagt Terryn zich 

aan een stevige theaterbewerking van Fassbinders origineel — tegen het 

licht van een dolgedraaide wereld waarin de politieke kapiteins clowneske 

matrozen zijn geworden van multinationals en groot kapitaal. 

Een Lola wordt een voorstelling van, over en tegen verkeerde motieven, 

onverzadigbare hebzucht, persoonlijk geknoei en allerhande gesjoemel. 

Een stuk dat drijft op de macht van mannelijke macho’s als olie op water, 

weliswaar met alleen maar vrouwen op scène. Een ravissante cocktail van 

kleuren, geuren en mensen die balanceren op de grens van vuile macht en 

schone liefde. Of van schone macht en vuile liefde. Allemaal in de hoop toch 

iets op te bouwen dat in de buurt komt van geluk.

TEKST EN REGIE: Yahya Terryn, SPEL: Charlotte Vandermeersch, Eva Binon, Marijke Pinoy, Souad 
Boukhatem, Lien Maes en Lucie Plasschaert

20:00 — THEATER 
INLEIDING OM 19:15

ZATERDAG
12.12.2020

PODIUM
© Isabel Miquel Arques

Regisseur Yahya Terryn schreef ooit een scenario 
voor een langspeelfilm die zich grotendeels afspeelde 
in Blankenberge. Uiteindelijk moest hij deze plannen 
laten varen. Ter compensatie trok hij naar de site 
rond de Blankenbergse Pier voor de opnames van een 
reclamespot voor Brantano. Zijn persoonlijke gulde aan 
‘de wijze sfeer van de stad’, dixit Terryn.
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Everest, de jonge Yeti
ZONDAG 

17.01.2021

15:00 — FAMILIEFILM (6+)

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 6 — jong volk € 4

FILM

Wanneer de jonge Yi een Yeti ontdekt op 

het dak van haar flat in Shangai, besluit ze 

zich samen met haar vrienden Jin en Peng 

over het speelse dier te ontfermen. Everest 

– want zo noemen ze hem – mist echter zijn 

familie en hoort ook helemaal niet thuis in de 

drukke wereldstad, waarop de drie vrienden 

een meeslepende speurtocht ondernemen 

om Everest met zijn familie te herenigen. 

Maar hun expeditie door het indrukwekkende 

sneeuwlandschap rond het Himalayagebergte 

komt niet zonder valkuil of gevaar… 

REGIE: Jill Culton & Todd Wilderman MET DE VLAAMSE 
STEMMEN VAN: Sara Gracia Santacreu, Bram De Mets, Els De 
Schepper, Ini Massez etc.
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All of us
DONDERDAG 
28.01.2021

15:00 EN 20:00 — VLAAMSE FILM

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 6 — jong volk € 4
All of us wordt ook vertoond als matinéevoorstelling.

In het tragikomische All of us volgen we de 

terminaal zieke huismoeder Cathy tijdens 

de laatste maanden van haar leven. Ze komt 

terecht in een zelfhulpgroep voor terminale 

patiënten onder leiding van de onervaren 

therapeute Els, die weliswaar zelf te kampen 

heeft met een zware midlifecrisis.  

Cathy beslist haar familie niet in te lichten 

over haar nakende dood. De zorg voor 

haar gezin, als vrouw én als moeder, wil ze 

toevertrouwen aan haar jongere zus. Zij is 

daar weliswaar niet zo mee gediend. 

Voor All of us wist regisseur Willem Wallyn 

een indrukwekkende ensemblecast te strikken. 

Maaike Neuville kruipt in de huid van Cathy, 

Barbara Sarafian tekent voor therapeute Els.  

Zij worden geflankeerd door onder meer  

Bruno Vanden Broecke, Wim Opbrouck en  

Tom Vermeir. 

REGIE: Willem Wallyn CAST: Maaike Neuville, Barbara Sarafian, 
Bruno Vanden Broecke, Joke Devynck, Wim Opbrouck, Jan 
Hammenecker en Tom Vermeir

FILM
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PODIUM

ZATERDAG 
06.02.2021

20:00 — MUZIEK 

Randall Stuart Newman komt uit een 

onwaarschijnlijk muzikale familie. Door zijn 

popmuziek te laten baden in een uitgesproken 

filmische sfeer, bleef hij bovendien geen 

onbekende in Hollywood. 

Na meer dan twintig jaar samen op de planken, 

wijden Patrick Riguelle en Jan Hautekiet dit 

concert exclusief aan de You’ve got a friend 

in me-zanger (Toy Story). Newmans muziek 

bleef immer hun trouwe compagnon de route 

en dat vieren ze met hart en ziel, te vuur en te 

zwaard, alsmede op leven en dood. 

VOCALS EN GITAAR: Patrick Riguelle TOETSEN: Jan Hautekiet 
CONTRABAS: Tim Vandenbergh CELLO, HARP EN VIOOL: 
Seraphine Stragier SAX: Bertel Schollaert PERCUSSIE:  
Sep François EUPHONIUM: Niels Van Heertum

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 15 — jong volk € 11 — senioren € 13,50

Velen kennen Patrick Riguelle als klasse-imitator van Jacques Brel, maar de 
Blankenbergenaar heeft nog veel meer in zijn mars, zo bewijst deze gulde 
aan Mr. Newman.
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Patrick Riguelle, 
Jan Hautekiet e.a.
A few songs in defense of Mr. Randy Newman

Comp. Marius
De Sunshine Boys

VRIJDAG 
12.02.2021

20:00 — THEATER  

Twee oude komieken. Bijna een halve eeuw 

traden ze op als het komische duo in De 

Sunshine Boys. Een levende legende.  

Maar toen hield de ene er mee op, en ging bij 

de andere het licht uit.  

In een ultieme verzoeningspoging wordt hun 

legendarische dokterssketch nog éénmaal 

gespeeld, live voor tv. En dan komt al het oude 

zeer terug naar boven. 

De Sunshine Boys is één van de 38 toneelstukken 

van de hand van de Amerikaanse King of 

Comedy Neil Simon. Een boulevardkomedie in 

kleine bezetting van de bovenste plank. Een 

ode aan het spelplezier, heerlijk vertolkt door 

Herwig Ilegems (Van Vlees en Bloed) en  

Kris Van Trier. 

TEKST: Neil Simon VERTALING EN BEWERKING: Waas Gramser 
en Kris Van Trier SPEL: Kris Van Trier, Herwig Ilegems, Kyoko 
Scholiers en Waas Gramser

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11
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Theater Ja-Ja
De Kast van de Poppenkoning (5+)  

VRIJDAG 
19.02.2021

13:30 EN 14:45 — THEATER

Jasper is op logement bij zijn oma. Op zoek 

naar het recept voor haar heerlijke cake, 

ontdekt hij dat opa vroeger een poppentheater 

had. Sommige poppen verschuilen zich nog 

in kasten en vergeten bureaulades. Eén voor 

één komen ze tot leven op de klanken van een 

diatonisch accordeon... 

De Kast van de Poppenkoning is een muzikale 

poppentheatervoorstelling voor dromers groot 

en klein, vanaf vijf jaar.

CC Blankenberge — Consciencezaal 

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

Organisatie Jeugddienst Blankenberge i.s.m. CC Blankenberge

PODIUM

Lonesome Ace Stringband  
Toernee Mondial on Stage

ZATERDAG 
27.02.2021

20:00 — WERELDMUZIEK  

Naar jaarlijkse gewoonte tekent Toernee 

Mondial on Stage voor een programma 

wereldmuziek van internationale topkwaliteit. 

In 2021 verwelkomen we Lonesome Ace 

Stringband, specialisten in Canadese folk en 

bluegrass, voor een gezellige avond old time 

folk- en countrymuziek. 

De drie kameraden op banjo, viool en 

contrabas bewegen zich vrijelijk tussen 

krachtige melodieën en intieme passages, 

elkaar afwisselend als leadzanger. Met een 

losheid en intuïtie die enkel de besten zich 

kunnen toe-eigenen, banen ze zich zo een weg 

door het erfgoed van de Zuid-Amerikaanse 

countrymuziek. Een vleugje authentiek 

vakmanschap van de bovenste plank.

BANJO: Chris Coole VIOOL: John Showman CONTRABAS:  
Max Heineman

CC Blankenberge — Consciencezaal 

Basis € 17,50 — jong volk € 13,50 — senioren € 16

PODIUM
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© Koen Broos

BERLIN
True Copy

ZATERDAG
20.02.2021

20:00 — THEATER 
NAGESPREK NA AFLOOP

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

Op 6 mei 1994 vallen de gendarmes binnen op het Franse landgoed 

van Geert Jan Jansen. Ze stoten er op meer dan 1600 werken van 

grootmeesters als Picasso, Dalí, Appel, Matisse en Hockney. Opmerkelijk 

detail: het merendeel ervan blijkt geschilderd door de Nederlander.  

Geert Jan weet gedurende meer dan twintig jaar de kunstwereld op te 

lichten. Hij doet dit zo overtuigend dat Picasso en Appel nietsvermoedend 

echtheidscertificaten uitschrijven bij werk dat hij maakt. 

BERLIN toont in True Copy het interne radarwerk van een complexe man 

als handleiding om de hypocrisie binnen de kunstwereld bloot te leggen. 

Welke waarde heeft de waarheid nog? En is het soms niet verfrissender om 

mee te kunnen gaan in een mooi vormgegeven leugen?

Het is zoals Jansen zei:  

“Soms is het gewoon heerlijk om bedrogen te worden.”

– De Standaard    

CONCEPT EN REGIE: BERLIN (Bart Baele en Yves Degryse) MET: Geert Jan Jansen  
ASSISTENT GEERT JAN JANSEN: Luk Sponselee COPRODUCTIE: deSingel (BE),  
le CENTQUATRE-PARIS (FR), Het Zuidelijk Toneel (NL), Brighton Festival (VK), C-TAKT (BE), 
Theaterfestival Boulevard (NL) en PACT Zollverein (DE)

PODIUM

O N T D E K !
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Lies Steppe e.a.
Melody 50

VRIJDAG 
05.03.2021

20:00 — MUZIEK

Histoire de Melody Nelson geldt als een 

monument binnen de Franse popmuziek. De 

plaat naar de hand van Serge Gainsbourg, 

verscheen in 1971 en was een heuse labour of 

love. Gainsbourg had zich tot dan toe vooral 

doen gelden als zanger van vrij klassieke, 

doch geniale chansons. Het bracht hem roem 

à volonté, maar Gainsbourg wilde meer. Samen 

met muze Jane Birkin wist hij met Histoire de 

Melody Nelson uiteindelijk zijn - of misschien 

wel dé - artistieke top te bereiken.

Wat maakt de plaat een halve eeuw na 

verschijning nog altijd zo tijdloos aantrekkelijk? 

Het antwoord op die vraag tracht bassist en 

arrangeur Tim Vandenbergh in Melody 50 te 

beantwoorden door onder meer te wijzen op 

de maatschappelijke relevantie van het album. 

Met Lies Steppe, first lady of jazz bij Klara, 

en Pieter-Jan De Smet als gepassioneerd 

vertolker en mannelijke protagonist. 

VOCALS: Lies Steppe, VOCALS EN GITAAR: Pieter-Jan De Smet  
GITAAR: Bjorn Eriksson CONTRABAS: Tim Vandenbergh DRUMS: 
Karel De Backer CELLO: Seraphine Stragier VIOOL: Yumika 
Lecluyze en Jeroen Baert ALTVIOOL: Karel Coninx 

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

PODIUM
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The French Dispatch 
DONDERDAG 

11.03.2021

20:00 — FILM

FILM

Het is wraakroepend 

hoe goed Wes 

Anderson is.

– Humo

REGIE: Wes Anderson CAST: 
Adrien Brody, Tilda Swinton, 
Saoirse Ronan, Owen Wilson, 
Bill Murray, Elisabeth Moss, 
Frances McDormand, Benicio 
del Toro, Timothée Chalamet 
en Christoph Waltz

Het najaar van 2020 kondigt Wes Andersons langverwachte The 

French Dispatch aan. Na Isle of Dogs (2018) ruilt de Oscarwinnende 

pastelregisseur stop-motion weer in voor live-action. Vele oude 

bekenden maken hierbij hun terugkeer naar Andersons wonderlijk 

esthetisch universum: Bill Murray, Owen Wilson, Frances McDormand 

en Tilda Swinton – om er maar enkele te noemen.  

In het pittoreske en fictieve Ennui-sûr-Blasé volgen we het reilen 

en zeilen van de redactie van een (eveneens fictief) Amerikaans 

magazine aan het eind van de twintigste eeuw. Een verzameling 

aan kleine verhalen worden gebundeld in een film die Anderson 

zelf omschrijft als een liefdesbrief aan journalisten.

O N T D E K !

Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)

Basis € 6 — jong volk € 4

Ondertiteling: NL
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Zonzo Compagnie & hetpaleis
SHEL(L)TER (7+)         

WOENSDAG 
24.03.2021

15:00 — MUZIEKTHEATER EN FILM
GRATIS WORKSHOP NA AFLOOP (inschrijven verplicht)

Op een nacht spoelt een jongen zonder herinneringen aan op de 

branding. Kleurrijke figuren op het strand leren hem de regels van 

het spel. Of leren zij nog het meest van hem? 

SHEL(L)TER is een modern sprookje waarbij film, muziek en 

theater een uitdagend verbond aangaan. Een hartverwarmende 

voorstelling over naastenliefde en eigenwaarde, over het 

universele verlangen naar bescherming, over wat het betekent om 

kind, maar ook simpelweg mens te zijn.

REGIE EN TEKST: Nathalie Teirlinck COMPOSITIE: Liesa Van der Aa en Jon Birdsong  
MUZIKALE UITVOERING: Justine Bourgeus en Spiral Consort COPRODUCTIE: Cultura Nova

Een dijk van een 

voorstelling is 

‘SHEL(L)TER’ van 

Nathalie Teirlinck. 

Met stip één 

van de knapste 

jeugdvoorstellingen 

van dit seizoen.

– Concertnews      

Herkenbare landschappen gespot? Dat kan, want voor de opnames van 
enkele scènes uit ‘SHEL(L)TER‘ trokken cinéaste Nathalie Teirlinck en haar 
crew immers naar Blankenberge. 

CC Blankenberge — Saveryszaal

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

PODIUM
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Xander De Rycke
Bekend & Bescheiden

ZATERDAG 
27.03.2021

20:00 — COMEDY 

Hoe lang is dat geleden, jong? Bijna drie jaar? Langer? Ik weet het, 

het is volledig mijn schuld. Er is zoveel gebeurd sinds de laatste 

keer dat we elkaar zagen. Die simpele jongen met zijn duizenden 

projectjes voor tientallen fans? Laten we zeggen dat het aantal 

fans nu gelijk staat aan het aantal projectjes. Maar goed, het is 

nooit te laat om nog eens af te spreken en bij te praten. Ik heb 

alvast enkele toffe zaaltjes gereserveerd waar we op ons gemak 

kunnen zitten. Iets intiem en bescheiden. Je kent mij. 

Bekend & Bescheiden wordt een twee uur durend spervuur aan 

observaties en verhalen uit Xanders eigen leven, die allen toevallig 

wel heel herkenbaar klinken.

CC Blankenberge — Saveryszaal 

Basis € 18 — jong volk € 14,50 — senioren € 15,50

Spitant, persoonlijker 

dan ooit en toch 

heel herkenbaar. 

Meesterlijk gebracht.

– Het Nieuwsblad    

PODIUM
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PODIUM

O N T D E K !

Zuidpool  
Alkestis

ZATERDAG 
03.04.2021

20:00 — THEATER

De stervende Admetos wordt door de goden 

gered. Tenminste, als hij iemand vindt die in zijn 

plaats wil sterven. Een verzoek waarmee hij 

al zijn vrienden belaagt. Doorheen alle rangen 

en standen zoekt hij een vrijwilliger die zijn 

plaats wil innemen. Maar niemand is bereid. 

Uiteindelijk biedt zijn vrouw Alkestis zich aan…

Euripides’ tweeënhalfduizend jaar oude 

tekst schrijft over de menselijke zucht naar 

onsterfelijkheid. Over de inwisselbaarheid van 

mensenlevens en de afweging van het ene 

leven tegenover het andere. Wie heeft meer 

recht op leven? Kan een mens deze vragen 

aan? Moet hij/zij die aankunnen?

Tien personages, twee spelers. Kleine mensen, 

grote vragen.

TEKST EN REGIE: Jorgen Cassier naar Euripides  
SPEL: Sofie Decleir en Koen Van Kaam

CC Blankenberge — Saveryszaal 

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11
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Te gast: Krachttoer 
Wijland

DO 08.04 EN
VR 09.04.2021

THEATER

We schrijven 1973. De uit de kluiten gewassen 

familie Vermicelli komt samen voor het 

jaarlijkse familiefeest en herdenking van 

hun overleden moeder. Een feestmaaltijd? 

Misschien... De tomaten moeten nog geplukt 

worden, de bonen getrokken, en wie zal 

de maaltijd bereiden? Vreemde kronkels, 

getroebleerde relaties en nostalgische noten. 

Gelukkig is er nog muziek!

Krachttoer is een sociaal-artistiek, 

rondtrekkend theatergezelschap met koor. In 

april 2021 strijken ze neer in Blankenberge met 

de muzikale theatervoorstelling Wijland. 

CC Blankenberge — Saveryszaal 

€ 10 vvk — € 12 add (incl. 1 drankje)

Organisatie vzw Speling en vzw Oranje i.s.m. CC Blankenberge en Dienstencentrum De Bollaard
Deze voorstelling kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

  DO 08.04.2021 om 20:00

  VR 09.04.2021 om 16:00

Een ploeg van zestig mensen – op én naast de scène, onder hen ook heel 
wat Blankenbergenaren – verenigen hun krachten om van dit project een 
onvergetelijke samenwerking te maken. Van een krachttoer gesproken!
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Ensemble Leporello
Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+)       

VRIJDAG 
16.04.2021

13:00 — THEATER

Het is opendeurdag in het laboratorium 

van Miss Wifi, de getalenteerde en 

ambitieuze directrice van een instituut waar 

wetenschappelijke experimenten worden 

uitgevoerd. Miss Wifi heeft het plan opgevat 

om als eerste vrouw naar de maan te reizen. Al 

haar experimenten draaien rond die ene droom: 

Is het mogelijk om naar de maan te reizen? 

Kunnen we duurzaam wonen op de maan? 

Groenten kweken? Vuur maken?

Wanneer echter blijkt dat Miss Wifi kleurenblind 

is – een probleem dat ze lang heeft kunnen 

verbergen – komt het hele maanproject op 

een helling te staan: iemand die geen kleuren 

kan onderscheiden, zal nooit slagen voor het 

examen van kosmonaut. Maar Koebrev, Miss 

Wifi’s assistent die heimelijk verliefd is op zijn 

bazin, heeft een oplossing bedacht...

TEKST EN REGIE: Dirk Opstaele SPEL: Machteld Timmermans en 
Danny Timmermans COPRODUCTIE: Cie des Mutants

Acteur Danny Timmermans heeft mooie herinneringen aan de periode 
waarin hij als jonge tiener heel wat tijd doorbracht op de zeilboot van zijn 
ouders, die aangemeerd lag in de Blankenbergse haven.

CC Blankenberge — Saveryszaal

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

PODIUM

©
 K

u
rt V

a
n

 d
e

r E
lst

VRIJDAG 
23.04.2021

20:00 — THEATER
INLEIDING OM 19:15 

Wanneer de 21-jarige Etouri een esthetische 

neuscorrectie ondergaat, houdt ze haar moeder 

Christine en grootmoeder Christa onverwacht 

een spiegel voor. Welk deel van hun afkomst en 

eigenheid proberen zij van zich af te werpen, en 

welk houden ze in stand?

Métisse is een tragikomische, muzikale 

voorstelling over het existentiële vraagstuk 

van dubbelbloedkinderen sinds de jaren ‘60, 

toen ze als onwettige burgers massaal op 

onbegrip stuitten – zowel in het blanke Europa 

als in Zwart-Afrika. De perspectieven van 

drie generaties vrouwen, met telkens een 

donkerdere huid, vloeien door elkaar en leggen 

zo een stuk verborgen heden en verleden bloot.

TEKST EN REGIE: Tom Dupont SPEL: Kapinga Gysel, Patricia 
Kargbo, Lucas van der Vegt en Katelijne Verbeke ARTISTIEKE 
ONDERSTEUNING: Chokri Ben Chikha, Zouzou Ben Chikha en  
Jos Verbist COPRODUCTIE: Perpodium

CC Blankenberge — Saveryszaal 

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11

De Blankenbergse broers Chokri en Zouzou Ben Chikha zijn experts in het creëren 
van maatschappelijk geëngageerd theater. Samen vormen zij het collectief Action 
Zoo Humain, dat ‘Métisse’ van artistieke ondersteuning voorzag. 

PODIUM
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Theater Antigone 
& Action Zoo Humain
Métisse         
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© Eric Van Nieuwland

The Legends & Michael 
Varekamp 
Swingin’ in New Orleans

VRIJDAG
30.04.2021

PODIUM

20:00 — MUZIEK

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 15 — jong volk € 11 — senioren € 13,50

New Orleans! Swingende stad van streetparades, bruisend nachtleven en 

Mardi Gras. Bakermat van de jazz.

Trompettist en vocalist Michael Varekamp schetst in Swingin’ in New 

Orleans een beeld van het ruige, maar opzwepende leven in het New 

Orleans van de eerste helft van de vorige eeuw.  

Waan je in de hoogdagen van Louis Armstrong, Fats Domino en Louis 

Prima. Het authentieke, bluesy stemgeluid van de meesterlijke muzikanten 

brengen een sfeervolle traditie tot leven waarin vreugde en melancholie 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

VOCALS EN TROMPET: Michael Varekamp VOCALS EN KLARINET: Yoran Aarssen VOCALS:  
Joy Wielkens TOETSEN: Wibouw Burkens CONTRABAS: Harry Emmery DRUMS: Erik Kooger 
REGIE: Monique van Hinte



60 61

Zirkus FahrAway
Wo ist Tobi? (6+)  

VR 07.05 EN
ZA 08.05.2021

CIRCUS
NAGESPREK NA AFLOOP

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.

VAN EN MET: Solvejg Weyeneth en Valentin Steinemann  
REGIE: Basil Erny

Voorstelling in circustent — Site Maerlant Atheneum  

(Van Maerlantstraat 1, 8370 Blankenberge)

Basis € 12,50 — jong volk € 8,50 — senioren € 11 — kind (-18) € 5 
Deze voorstelling kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

PODIUM
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  VR 07.05.2021 om 20:00

  ZA 08.05.2021 om 15:00

61

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 de wereld der podiumkunsten kan induiken, 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. 

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

brochure aanvragen bij het cultuurcentrum.

INFO
Cultuurcentrum Blankenberge 

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600 | cultuur@blankenberge.be | www.blankenberge.be/cultuur
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Schoolvoorstellingen
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DIALOOG

Etienne Van den Steen
Jimmy’s notes

VRIJDAG 
11.09.2020

20:00 — BOEKVOORSTELLING

Auteur en dichter Etienne Van den Steen 

presenteert zijn debuutroman Jimmy’s notes. 

De roman vertelt het op feiten gebaseerde 

verhaal van een muzikaal begaafde, 

Blankenbergse visserszoon die opgroeit tijdens 

het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. 

De roman presenteert zich als een historische 

fotoreportage: beelden van de visserij en het 

toenmalige elitaire toerisme gidsen de lezer 

langsheen de avonturen van de jongeman.

Auteur Katrien Vervaele praat met Etienne 

Van den Steen over zijn debuutroman, over 

het schrijverschap en over zijn band met 

Blankenberge.
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Locatie: Stadhuis — Feestzaal

Interviewer: Katrien Vervaele 

Gratis toegang

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Antoine Quyssens
Debussy en Verlaine 

DINSDAG 
22.09.2020

14:00 TOT 17:00 — LUISTERLEZING

Muziekkenner Antoine Quyssens neemt een 

duik in het leven en werk van componist Claude 

Debussy en diens poëtische bondgenoot Paul 

Verlaine. Het kameraadschap tussen beide 

mannen vertaalde zich op artistiek vlak in 

een reeks prachtige klassieke composities 

en dichtbundels, waarmee ze ook collega-

kunstenaars inspireerden. 

Verwacht je aan een boeiende reis door de tijd 

naar het muzikale en literaire fin de siècle-

symbolisme. 

LEZING

Locatie: CC Blankenberge - Consciencezaal 

Kostprijs: € 3 

Deelnemers: min. 12 deelnemers — max. 50 deelnemers

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC Blankenberge
Blader naar pagina 21 voor meer info over de voorstelling Verlaine, poète maudit op ZA 26.09.2020.

Antoine Quyssens is Blankenbergenaar in hart en nieren. Zijn passie voor en 
kennis van klassieke muziek, deelt hij met een melodische bevlogenheid om u 
tegen te zeggen.

Van den Steen werd in 1951 geboren in het Oost-Vlaamse Haaltert,  
maar is geen onbekende in Blankenberge. Begin jaren ’80 baatte hij immers het 
restaurant-jazzcafé Moby Dick uit aan de jachthaven. 

64
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LEZING

Raymond Brulez
Borgen in de branding 

DONDERDAG 
24.09 & 08.10

DO 24.09.2020 – 14:30 TOT 16:00
DO 08.10.2020 – 14:30 TOT 16:00 (met aansluitend een stadswandeling)
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Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Spreker: Johan Nowé

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Tijdens zijn voordracht Borgen in de branding doorkruist 

stadsgids Johan Nowé Blankenberge in de sporen van schrijver 

Raymond Brulez. De auteur met Blankenbergse roots roept in 

zijn werk Mijn woningen herinneringen op aan de verschillende 

woningen waar hij tijdens zijn leven verbleef. 

De twee lezingen vormen samen één geheel. Tijdens de eerste 

lezing focust Nowé op de persoon en schrijver die Raymond 

Brulez was. De tweede lezing zoomt in op de fysieke plaatsen die 

een centrale rol speelden in Brulez’ leven. De voordracht wordt 

afgerond met een korte wandeling langs de beschreven huizen.

Jan Knudde
op de praatstoel

WOENSDAG 
07.10.2020

20:00 — PRAATSTOEL

Jan Knudde is al van kinds af aan gebeten door 

het radiovirus. Een indrukwekkend CV beschrijft 

zijn carrière van Radio 2-nieuwslezer in 1985 tot 

nethoofd van Radio 1 sinds 2019. 

Knudde wordt geroemd om zijn vakmanschap, 

strategisch inzicht en gepassioneerde voeling 

met het veld. Zo heeft hij Radio 2 met veel zorg 

en toewijding uitgebouwd tot een succesvol en 

populair radiomerk. Onze stadsgenoot, tevens 

huisinterviewer van de bibliotheek sinds 2013, 

neemt nu zelf plaats op de praatstoel.

DIALOOG©
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Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge 

Jan Knudde is geboren in Blankenberge en bracht er ook het grootste deel van 
zijn jeugd door. In 1981 richtte hij met mede-Blankenbergenaar Alain De Reese 
de ziekenhuisomroep van het toenmalige Koningin Fabiolaziekenhuis op. 
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LEZING

Luk Van Haute 
Japanse taal en cultuur 

DONDERDAG 
15.10.2020

15:00 — TAALLEZING
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Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

De Japanse cultuur en literatuur zijn een onuitputtelijke bron 

van vakmanschap en literaire rijkdom. Het werk van Japanse 

auteurs is ondanks verschillende fasen van modernisering 

en internationalisering immer authentiek gebleven, en biedt 

tegelijkertijd een kleurrijke waaier aan diversiteit en originaliteit.

Gastspreker Luk Van Haute is vertaler-tolk en japanoloog. Hij 

vertaalde onder meer werk van Yasunari Kawabata en Haruki 

Murakami, en doceerde aan verschillende instituten, waaronder 

UGent en KU Leuven. In 2019 verscheen zijn boek Japan. 

Schetsen uit het leven, een persoonlijk portret van Japan waarin 

ontmoetingen en belevenissen de rode draad vormen.

Bart Moeyaert
op de praatstoel

WOENSDAG 
21.10.2020

20:00 — PRAATSTOEL

Bart Moeyaert is één van de meest 

vooraanstaande (jeugd)auteurs van Vlaanderen 

en Nederland. In 1983 debuteerde hij als 

negentienjarige met de bestseller Duet met 

valse noten. Intussen heeft hij meer dan 

vijftig boeken op zijn palmares, van prenten- 

en jeugdboeken tot romans, poëziebundels, 

theaterstukken en essays. Literaire critici 

omschrijven zijn oeuvre als poëtisch, sfeervol 

en filmisch. 

Moeyaerts boeken werden vertaald in meer dan 

twintig talen en zijn internationaal bekroond 

met diverse prijzen. In 2019 mocht hij de 

Astrid Lindgren Memorial Award – ook wel de 

Nobelprijs voor kinder- en jeugdliteratuur – in 

ontvangst nemen.

DIALOOG
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Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Interviewer: Carine Slabbinck

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge 
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LEZING

DONDERDAG 
22.10.2020

20:00 TOT 22:00 — LEZING

Elke samenlevingsvorm is doordrongen van 

bepaalde regels om met verlies en verdriet om 

te gaan. Zo heb je als werknemer bijvoorbeeld 

recht op een aantal dagen vrijaf bij het 

verlies van een familielid. Dit soort rechten 

weerspiegelt hoe de samenleving bepaalt wie 

het wettige recht krijgt om te rouwen. 

Er bestaan echter veel vormen van verdriet 

waarvoor de samenleving geen normen, 

geen gebruiken en zelfs geen woorden heeft. 

Dat verdriet noemt klinisch psycholoog en 

rouwspecialist Manu Keirse niet-erkende rouw. 

Het is goed om hierbij stil te staan, opdat we 

ook aan dit verlies een plaats kunnen geven.

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal 

Kostprijs: € 5 (basis) — € 3 (leden Gezinsbond)

Deelnemers: min. 30 deelnemers — max. 100 deelnemers 

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

Blankenbergenaar Manu Keirse is voor vele locals al lang geen onbekende 
meer. Met welbespraakte inzichten en open armen zaait hij troost in tijden 
van duisternis. 

Manu Keirse 
Eenzaam verdriet dat niemand ziet

Online bankieren
DONDERDAG 

19.11.2020

10:00 TOT 12:00 — DIGITALE LEZING 

Meer en meer bankkantoren sluiten de deuren, 

bankautomaten verdwijnen stelselmatig.  

Voor bepaalde diensten kan je niet langer cash 

betalen. Ook bankverrichtingen gebeuren meer 

en meer anders.

In deze lezing bekijken we nieuwe manieren 

van online bankieren en mobiel betalen. Via 

verschillende demo’s maak je kennis met 

contactloos betalen: Bancontact, itsme, 

Payconiq en PayPal, of zelfs betaling via een 

ring. Daarbij worden ook de aspecten m.b.t. 

veiligheid en privacy belicht.

LEZING

Locatie: Bibliotheek — Literatuurkamer

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge



72 73

DIALOOG

Koen Aerts
op de praatstoel 

WOENSDAG 
25.11.2020

20:00 — PRAATSTOEL

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Interviewer: Jan Knudde

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Koen Aerts is doctor in de geschiedenis en 

als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds 

voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 

verbonden aan UGent. In zijn werk draagt hij 

met gestaafde feiten en valide argumenten 

bij tot een beter begrip van collaboratie en 

repressie na de Tweede Wereldoorlog in België. 

Samen met collega-historici Maarten Van 

Ginderachter en Antoon Vrints verzorgde hij 

de redactie van het boek Was opa een nazi?, 

alsook van Het land dat nooit was. Aerts stond 

aan de wieg van de spraakmakende Canvas-

reeks Kinderen van de collaboratie in 2017 en 

verzorgde de wetenschappelijke begeleiding 

van de VRT-reeks Kinderen van het verzet in 

2018. In zijn boek Kinderen van de repressie. 

Hoe Vlaanderen worstelt met de bestraffing 

van de collaboratie worden de verzamelde 

getuigenissen en de bredere context van de 

naoorlogse periode op straffe wijze onder de 

loep genomen.

Ann Dumon
Zero waste - leven zonder afval

DINSDAG 
08.12.2020

19:30 TOT 22:00 — LEZING

Onder het motto “Onze planeet heeft geen 

enkelingen nodig 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.

LEZING

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal 

Kostprijs: € 2

Deelnemers: min. 10 deelnemers — max. 25 deelnemers 

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

Deze lezing kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.
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Alain Remue 
op de praatstoel 

DONDERDAG 
10.12.2020

20:00 — PRAATSTOEL
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Alain Remue staat sinds 1995 aan het hoofd 

van de Cel Vermiste Personen van de Belgische 

federale politie, opgericht in het Dutroux-tijdperk. 

Zijn dienst houdt zich bezig met onrustwekkende 

verdwijningen en de identificatie van gevonden 

lichamen. Met Child Focus als partner leidde 

Remue verschillende opzienbarende zoekacties, 

onder meer naar An en Eefje, Julie Van Espen 

en Frederik Vanclooster. In de voorbije 25 jaar 

behandelde zijn team al zo’n 27.000 dossiers. 

In 2010 schreef Remue het boek Zeg nooit 

nooit, een verhelderend, vaak spannend 

relaas van diverse verdwijningen die de Cel 

onderzocht sinds haar oprichting. Het boek 

handelt over angst, twijfel, (wan)hoop, moord 

en mysterie, maar vooral over de moed om 

door te gaan en de zoektocht naar antwoorden 

nooit los te laten. 

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Interviewer: Jan Knudde

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Angelo Tijssens
op de praatstoel 

WOENSDAG 
13.01.2021

20:00 — PRAATSTOEL

Blankenbergenaar Angelo Tijssens is een 

geboren theatermens. Al op zijn veertiende 

richtte hij de jongeren-theatergroep Les cOjOs 

del Toros op. In 2006 stond hij mee aan de basis 

van het theatercollectief MARS, en sinds enkele 

jaren is hij vast lid van de artistieke kern van 

Ontroerend Goed, het Gentse theatergezelschap 

dat wereldwijd hoge ogen gooit. 

Tijssens is scenarist en acteur. Hij leende 

zijn pen als coscenarist voor Gilles Couliers 

Cargo en schreef samen met Lucas Dhont het 

internationaal gelauwerde Girl. Momenteel 

werkt Tijssens aan het scenario voor Dust, 

een nieuwe film waarin Jo Lernout en Paul 

Hauspie – oprichters van het frauduleuze 

spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie 

Speech Products – centraal zullen staan. 

DIALOOG
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Locatie: Stadhuis — Feestzaal

Interviewer: Jan Knudde

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Blader naar pagina 33 voor meer info over de voorstelling Fight Night van/met Angelo Tijssens op DO 12.11.2020.
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Mijn online 
gezondheidsdossier

DONDERDAG 
04.02.2021

10:00 TOT 12:00 — DIGITALE LEZING 

Locatie: Bibliotheek - Literatuurkamer

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

In dit digitaliserende tijdperk ontwikkelde 

de overheid diverse online programma’s 

waarmee elke burger zijn of haar medisch 

gezondheidsdossier kan raadplegen. Deze 

dossiers bevatten iemands medische toestand, 

richtlijnen m.b.t. voorgeschreven medicatie, 

resultaten van labo-onderzoeken etc. 

Tijdens deze lezing leer je hoe je toegang 

verkrijgt tot je online medisch dossier en welke 

info je er kan raadplegen. 

LEZING

Ish Ait Hamou 
op de praatstoel 

DONDERDAG 
25.02.2021

20:00 — PRAATSTOEL

Voormalig danser en choreograaf Ish Ait 

Hamou is auteur, theater- en filmmaker. In 

Vlaanderen verwierf hij grote bekendheid 

dankzij tv-programma’s als So You Think You 

Can Dance en Terug naar eigen land.

Alles wat Ait Hamou aanraakt, lijkt in goud 

te veranderen. Hij gooit hoge ogen op tv, zijn 

boeken staan steevast in de bestsellerlijsten 

en zijn lezingen/leesclubbijeenkomsten 

lokken volle zalen. Ook zijn voorbije 

theatervoorstelling Ish was een onomwonden 

succes. Ait Hamou is bij uitstek een positief 

ingesteld en maatschappelijk geëngageerd 

persoon die mensen met elkaar in 

verbinding wil brengen. Bovenal blijft hij een 

verhalenverteller en dus de uitgelezen persoon 

voor een gesprek op de praatstoel.

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Interviewer: Jan Knudde

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

DIALOOG



78 79

WOENSDAG 
17.03.2021

20:00 — PRAATSTOEL

Locatie: Stadhuis — Feestzaal

Interviewer: Jan Knudde

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Rika Ponnet is seksuologe en relatie-experte. 

Samen met haar man leidt ze sinds 1995 het 

relatiebemiddelingsbureau Duet. Ponnet zag haar 

vak sinds de opstart van het kantoor grondig 

veranderen, maar blijft door vele bijscholingen 

dé expert op vlak van menselijke relaties en 

persoonlijke groei.

Ponnet is de vaste relatiedeskundige voor 

Libelle, Psychologies en Het Nieuwsblad 

Magazine. Haar laagdrempelige columns worden 

door lezers verslonden. Ponnet is eveneens 

de auteur van drie succesvolle werken: Mijn 

leven als koppelaarster waarin ze een boeiende 

kijk geeft op het reilen en zeilen van een 

relatiebemiddelingskantoor, Blijf bij mij over hoe 

we in relaties strijden voor macht en intimiteit, 

en Alleen met jou over de terugkeer van de 

romantische liefde.

Rika Ponnet
op de praatstoel 
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MY HOUSE WAS CLEAN YESTERDAY
...

SORRY, YOU MISSED IT!

DONDERDAG 
18.03.2021

Situatieschets. Je blijft maar opruimen. Je kasten puilen uit en je 

vraagt je af waar je met al die spullen heen moet. Je komt niet tot 

rust in je eigen huis. 

Nele Colle, opruimcoach en auteur van het boek JOMO! the joy 

of missing out, begeleidt een interactieve avond over ontspullen, 

opruimen en organiseren, en hoe dit alles tot een eenvoudiger en 

duurzamer leven kan leiden.

Locatie: Bibliotheek — Literatuurkamer

Kostprijs: € 20

Deelnemers: min. 20 deelnemers — max. 30 deelnemers 

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

Nele Colle
Rust in je huis, ruimte in je hoofd

19:30 TOT 22:00 — LEZING

LEZING
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WOENSDAG 
21.04.2021

20:00 — PRAATSTOEL

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Interviewer: Carine Slabbinck

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

Elvis Peeters is de schuilnaam van het 

auteursduo Jos Verlooy en Nicole Van Bael, 

schrijvende geliefden. Peeters debuteerde in 

1992 met de theatertekst Het uur van de aap, 

maar tot de verschijning van hun roman  

De ommelanden in 2019, bleef Van Bael steeds 

op de achtergrond. 

Met thema’s als migratie (De ontelbaren),  

kolonialisme (Dinsdag) en de 

vluchtelingencrisis (Brood), is het werk 

van Elvis Peeters immer maatschappelijk 

geëngageerd. Het belang van hun werk ontging 

ook de literaire critici niet: bijna al hun werk is 

genomineerd voor belangrijke literaire prijzen 

en vertaald in diverse talen.

Elvis Peeters
op de praatstoel 

DIALOOG
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DONDERDAG 
29.04.2021

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden)

Organisatie Bibliotheek Blankenberge

De Arabische taal en cultuur zijn doordrongen van traditie. In de 

oudheid was het Arabisch de taal van de stammen op het Arabisch 

Schiereiland. Vandaag is het de officiële taal van 22 landen en 

de moedertaal van maar liefst 300 miljoen mensen. Daarnaast 

begrijpen miljoenen anderen het Arabisch voor religieus gebruik.

Gastspreker Peter Derie, arabist en docent Arabisch, vertelt over 

zijn liefde voor de mysterieuze wereldtaal. Je maakt kennis met 

het Arabische alfabet en de taalstructuur, en leert enkele woordjes 

spreken. Ook snuister je door de (vertaalde) Arabische literatuur 

van de bibliotheek.

LEZING
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LEZING

15:00 — TAALLEZING

Peter Derie 
Arabische taal en cultuur
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Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Mie Ghesquiere

Deelnemers: min. 6 deelnemers — max. 14 deelnemers

Niet op vakantie- en feestdagen.

CURSUS

Boetseren en keramiek
LANG TRAJECT

Introductie 
De 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 en het gebruik van engobes.

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.

  Vrij atelier (beginners)

Aantal lessen: 25

Startdatum: 21.10.2020

Uren: wo 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 215 (excl. materiaal)

Aantal lessen: 5

Startdatum: 16.09.2020

Uren: wo 18:30 tot 21:00

Kostprijs: € 45 (excl. materiaal)

  Vrij atelier – wekelijks op donderdag

Aantal lessen: 30

Startdatum: 17.09.2020

Uren: do 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 260 (excl. materiaal)

  Vrij atelier – tweewekelijks op vrijdag

Aantal lessen: 15

Startdatum: 18.09.2020

Uren: vr 14:00 tot 17:00

Kostprijs: € 130 (excl. materiaal)

  Vrij atelier – tweewekelijks op donderdag

Aantal lessen: 15

Startdatum: 24.09.2020

Uren: do 14:00 tot 17:00

Kostprijs: € 130 (excl. materiaal)
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Kleuter- en jeugdatelier 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.

Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Cornelia Boudens

Kostprijs: volledig jaar: € 180* — half jaar: € 90 (*€ 67 in combinatie met cursus muziek of woord SAMW)

Deelnemers: min. 6 deelnemers — max. 12 deelnemers 

Niet op vakantie- en feestdagen. 

LANG TRAJECT

CURSUS

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

Start: 19.09.2020

Uren: za 13:00 tot 15:00

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

Start: 16.09.2020

Uren: wo 16:00 tot 18:00

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

Start: 19.09.2020

Uren: za 10:00 tot 12:00

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

Start: 16.09.2020

Uren: wo 13:30 tot 15:30

Mogelijkheid tot één proefles.

Introductie 
De introductiecursus keert terug naar de bron 

van het ambacht. Stapsgewijs word je vertrouwd 

gemaakt met verschillende materialen en 

technieken. De focus ligt op vorm, volume, licht 

en lijn – en dit binnen thema’s als stilleven, 

portret, landschap en abstractie. Het plezier van 

artistieke creatie staat daarbij centraal.

Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Jonas Ghyselen

Deelnemers: min. 6 deelnemers — max. 13 deelnemers 

Niet op vakantie- en feestdagen. 

Aantal lessen: 10

Startdatum reeks 1: 06.10.2020

Startdatum reeks 2: 19.01.2021

Uren: di 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 65 (prijs per cursus, excl. materiaal)

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 

wilt je verdiepen in specifieke technieken of 

thema’s. Het vrij atelier staat onder begeleiding 

van een ervaren docent die je met advies bijstaat 

doorheen je persoonlijke en artistieke proces.

Aantal lessen: 12

Startdatum reeks 1: 22.09.2020

Startdatum reeks 2: 05.01.2021

Uren: di 14:00 tot 16:30

Kostprijs: € 78 (prijs per cursus, excl. materiaal)

CURSUS

Tekenen en schilderen 10 TOT 12
 LESSEN

LANG TRAJECT
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CURSUS

DONDERDAG
10 LESSEN

Na het succesvolle workshop- en expotraject 

Onder de rok in 2019–2020, keert kunstenares 

Geertje Vangenechten terug naar Blankenberge 

en opent ze er wekelijks het vrij recyclage- en 

experimenteeratelier. 

Vertrekkend vanuit de verhalen die we als 

mens leven, onderneem je tijdens deze cursus 

een reis doorheen je eigen gedachten en 

herinneringen. Met verf, karton, textiel, touw en 

allerhande zelfgekozen (recyclage)materialen, 

vervaardig je werken die een dieppersoonlijke 

expressie vormen van jouw eigenheid. Goed 

kunnen tekenen, schilderen, schrijven etc. 

vormen geen vereiste. Een open mind en zin 

voor creativiteit primeren des te meer. 

LANG TRAJECT

Vrij recyclage- en  
experimenteeratelier

Locatie: Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Geertje Vangenechten 

Kostprijs: € 65 (prijs per cursus, excl. materiaal)

Deelnemers: min. 6 deelnemers — max. 15 deelnemers

Niet op vakantie- en feestdagen. 

Aantal lessen: 10

Startdatum reeks 1: 08.10.2020

Startdatum reeks 2: 07.01.2021

Uren: do 13:30 tot 16:30 

ZATERDAG
21.11.2020

Elk jaar sluiten de Vuûle Jeanetten het 

carnavalsweekend in Blankenberge af. Zin 

om komend jaar zelf de straten onveilig te 

maken in de iconische klederdracht? Katrien 

Vandenberghe staat je bij met raad en daad bij 

het maken van het authentieke onderpak dat 

gedragen wordt onder het kostuum.  

Geen gedoe meer met veiligheidsspelden, 

riemen en kussens die niet op hun plaats blijven 

zitten. Om je kostuum helemaal af te maken, 

krijg je ook instructies om een indrukwekkende, 

stevige Jeanettehoed te vervaardigen.

Locatie: Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Katrien Vandenberghe

Kostprijs: € 23 (incl. broodjeslunch)

Deelnemers: min. 8 deelnemers — max. 12 deelnemers 

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC Blankenberge

Lesgeefster Katrien Vandenberghe is uitbaatster van lingeriezaak Qylargo in 
Blankenberge. Als geen ander vertelt ze met passie over de oude kostuums van 
weleer. Een vakexperte aan het werk. 

KORT TRAJECT
09:00 TOT 16:00

Een échte 
Vuûle Jeanette! 
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Workshop YouTube DONDERDAG
03.12.2020

Op YouTube kan iedereen filmpjes plaatsen en 

delen met vrienden en familie. Een account 

aanmaken is eenvoudig, een filmpje uploaden 

kinderspel. 

In deze workshop leer je hoe je een account 

aanmaakt, ga je gericht op zoek naar 

interessante filmpjes en kom je te weten hoe 

je eigen content publiceert op het digitale 

platform.

Locatie: Bibliotheek — Aula 

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden) 

Organisatie Bibliotheek Blankenberge 

KORT TRAJECT
09:00 TOT 12:00

Breng mee

   je eigen smartphone of tablet

CURSUS CURSUS

DINSDAG
26.01.2021

Boekbinder Dirk Demeulenaere houdt ervan om 

de oude ambacht van het boekbinden levend 

te houden en deze met anderen te ontsluiten. 

Deze workshop legt zich toe op de zogenaamde 

criss-cross binding of secret Belgian binding: 

een vrij recente techniek onttrokken aan de 

oude Japanse bindingen. De bindwijze zorgt 

ervoor dat het vervaardigde boek vlak open 

kan liggen. Ideaal voor bijvoorbeeld een 

kookschriftje of gastenboek. De binding geeft 

een prachtig resultaat en gaat uit van een 

relatief eenvoudige techniek. Eenmaal je deze 

onder de knie hebt, kan je thuis perfect verder 

experimenteren en creëren.

KORT TRAJECT
18:30 TOT 22:00

Boekbinden 
de geheime Belgische binding

Locatie: Bibliotheek — Aula

Lesgever: Dirk Demeulenaere

Kostprijs: € 18 (incl. materiaal)

Deelnemers: min. 8 deelnemers — max. 10 deelnemers 

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. Bibliotheek Blankenberge
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Grootmoeders keuken DONDERDAG
25.02.2021

In een tijd waar hoogtechnologische snufjes 

hun plaats verwerven in de gastronomische 

keuken, worden we soms wat nostalgisch. 

Waar is de tijd van de traditionele gerechten 

bereid op aloude wijze met (h)eerlijke, verse 

producten en doorspekt van verhalen? 

Chef-kok Patrick De Groote haalt de vergeelde 

receptenschriftjes opnieuw boven en laat je 

genieten van grootmoeders keuken.

KORT TRAJECT
19:00 TOT 22:00

Locatie: Dienstencentrum De Bollaard — leskeuken en cafetaria  

(Koning Albert-I-laan 112, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Patrick De Groote

Kostprijs: € 38 (incl. volwaardige maaltijd)

Deelnemers: min. 9 deelnemers — max. 15 deelnemers

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

Breng mee

  tweetal keukenhanddoeken

  schotelvod en schort

  mesje en snijplank 

CURSUS

MAANDAG
4 LESSEN

Spontaniteit, creatie en samenspel.

Ook wel gekend als de drie fundamenten van 

improvisatietheater – aldus Keith Johnstone, 

grondlegger van het improvisatietheater. 

Samen met docent en theatermaker Lucas 

Vandenbussche waag je je aan de beginselen 

van het vak. Tijdens deze vierledig cursus 

stretch je jouw theatrale verbeelding en durf. 

Onder het motto: “Improviseren kan je leren!”

KORT TRAJECT

Improvisatietheater
voor beginners

Locatie: CC Blankenberge — Consciencezaal 

Lesgever: Lucas Vandenbussche

Kostprijs: € 60

Deelnemers: min. 10 deelnemers — max. 20 deelnemers   

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC Blankenberge

  MA 01.03.2021 19:00 tot 22:00

  MA 08.03.2021 19:00 tot 22:00

  MA 15.03.2021 19:00 tot 22:00

  MA 22.03.2021 19:00 tot 22:00

CURSUS
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CURSUS

Workshop Google DONDERDAG
01.04.2021

Het internet barst van raadpleegbare 

informatie. Helaas is niet alles wat je er 

vindt en leest even betrouwbaar. Wist je dat 

er een immens verschil is tussen zoeken en 

slim zoeken? Door een zoekopdracht goed 

te formuleren, vind je waardevolle informatie 

sneller en efficiënter. 

Aan de hand van een aantal opdrachten leer 

je tijdens deze workshop hoe je Google naar 

je hand zet. Je komt ook te weten waaraan je 

betrouwbare websites kan herkennen.

KORT TRAJECT
09:00 TOT 12:00

Locatie: Bibliotheek — Aula 

Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) — € 5 (niet-leden) 

Organisatie Bibliotheek Blankenberge 

beter zoeken op het internet 

Breng mee

   je eigen laptop, smartphone of tablet

Geuren en parfums DINSDAG 18.05 
EN 25.05.2021

Het kiezen van een goed parfum is niet altijd 

even gemakkelijk, maar geur- en kleurstyliste 

Ellis Gijsen leert je de geheimen van het vak 

tijdens deze tweeledige workshop. 

De eerste sessie verdiept zich in het verleden en 

de evolutie van de parfumerie. Je maakt kennis 

met de verscheidene grondstoffen en mogelijke 

combinaties, alsook met het maakproces 

van parfum. Je leert families van parfums 

onderscheiden en gaat naar huis met een 

vleugje heerlijke parfum naar jouw voorkeur. 

De tweede sessie neemt een duik in de praktijk. 

In overleg met de lesgeefster stel je het recept 

voor je eigen parfum samen en creëer je zo je 

persoonlijke verstuiver met 5 ml eau de parfum.

KORT TRAJECT

Locatie: Dienstencentrum De Bollaard — lokaal 103 

(Koning Albert-I-laan 112, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Ellis Gijsen 

Kostprijs: € 33 (incl. verstuiver)

Deelnemers: min. 10 deelnemers — max. 15 deelnemers 

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

Gebruik geen parfum voor je naar de les komt.

  DI 18.05.2021 19:30 tot 21:30 

  DI 25.05.2021 19:30 tot 21:30 

CURSUS
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Locatie: Dienstencentrum De Bollaard — lokaal 209 

(Koning Albert-I-laan 112, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Sofie Vosk

Kostprijs: € 20 (incl. plant)

Deelnemers: min. 15 deelnemers — max. 20 deelnemers

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

Velt, dienst Milieu Blankenberge en Dienstencentrum De Bollaard

How Not To Kill Your 
Houseplant

DONDERDAG
22.04.2021

CURSUS

KORT TRAJECT
19:30 TOT 22:00

Plantenasiel DéKachePot is een depot voor verwaarloosde en 

gearchiveerde kamerplanten. Bezielster Sofie Vosk vertelt je tijdens de 

workshop How Not To Kill Your Houseplant over planten: over soorten en 

verzorging, vermenigvuldiging, scheren en stekken. Je gaat ook zelf aan 

de slag met de verwaarloosde planten van DéKachePot en stoomt ze zo 

klaar voor een nieuw leven. 

Na afloop ga je naar huis met een nieuwe, gelukkige plant en een rugzak 

vol tips over de verzorging ervan.
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750 jaar Blankenberge  

Binnenexpo
Wandel in deze moderne en interactieve expo 

letterlijk door de geschiedenis van Blankenberge, 

startend in 1270 en eindigend in 2020.  

Leuk weetje: de expo is volledig kidsproof. 

Nog t.e.m. zondag 27.09.2020

Locatie: Exporuimte De Meridiaan

Gratis toegang

Openingsuren:

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

EXPO

In 1270, toen de Vlaamse gravin Margaretha van Constantinopel stadsrechten toekende aan 

de vissersgemeenschap Blankenberge, werd ons steedje een onafhankelijke stad met eigen 

autonomie. Neem een duik in het rijke verleden van de badstad via een bezoekje aan de 

binnenexpo en/of maak een stevige wandeling langs de buitenexpo. 

Buitenexpo 
Een wandelroute met infozuilen doorheen 

Blankenberge en Uitkerke belicht interessante, 

locatiegebonden geschiedenis. Haal een 

speciale editie van het stadsplan in het 

Infopunt Toerisme als handige gids. 

Nog t.e.m. donderdag 31.12.2020

Gratis toegang

T 050 636 620

toerisme@blankenberge.be 

www.blankenberge.be/750jaar 

75 jaar Suske en Wiske 
NOG T.E.M.  

ZO 13.09.2020

Suske en Wiske vieren hun 75ste verjaardag, 

een feest dat zal plaatsvinden in Blankenberge 

met een gloednieuw stripavontuur. In het 

verlengde van de release van de strip, wordt 

een bijzondere zomerexpo vol doe-activiteiten 

op poten gesteld. 

Nog tot en met 13 september tref je Willy 

Vandersteens striphelden aan op diverse 

locaties in onze badstad. Verdiep je in het 

maakproces van een strip met een exclusieve 

blik achter de schermen. Voor iedere 

nostalgische liefhebber, fervente lezer en 

nieuwsgierige ontdekkingsreiziger.

Locaties: Casino en -plein, bibliotheek, Belle Epoque Centrum, SEA LIFE Blankenberge, 

Belgium Pier, zeedijk en Hotel Mercure 

Openingsuren: maandag t.e.m. zondag — 14:00 tot 18:00 

(Belle Epoque Centrum is op maandag gesloten)

Tickets: vooraf reserveren via www.blankenberge.be/suskeenwiske (standaardticket € 6) 

T 050 636 620 | toerisme@blankenberge.be | www.blankenberge.be/suskeenwiske

EXPO
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EXPO

Belle Epoque Schatten
Kindertijd in de Belle Epoque

ZO 01.11.2020 TOT 
ZO 18.04.2021

Het aanbod aan vrijetijdsverdrijf is voor 

kinderen van vandaag onuitputtelijk: ze gamen, 

kijken televisie, gaan naar de film en maken hun 

eigen videodagboeken. Maar hoe spendeerden 

kinderen anno 1900 hun vrije tijd? Wat waren 

hun favoriete spelletjes? Met welk speelgoed 

speelden ze? En hoe zag de kindermode er uit? 

Ook in 2020 zet het Belle Epoque Centrum 

belle-époqueschatten in de kijker. Deze 

tijdelijke tentoonstelling belicht kindertijd in 

tijden van de belle époque. Verwacht je aan een 

tijdreis langsheen vergeten schatten en  

zoete herinneringen.

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

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

Tickets: vooraf reserveren via www.belleepoquecentrum.be/tickets  

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

i.s.m. Huis Van Alijn, Eperon D’Or, Vives Spellenarchief, Gemeente De Haan en privéverzamelaars
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EXPO

Kleine expo’s in de bib

Anne Van Wulpen

(pastelschilderkunst)

MA 03.05.2021 TOT WO 30.06.2021

Astrid Dumolyn 

Shoreline of wonder  

(fotografie) 

Greet Blomme

Ziel 

(keramiek)

Dinsdag 01.09.2020 tot 

zaterdag 31.10.2020

Lisa-Marie Billiet

Paint spots 

(schilderkunst)

Dinsdag 03.11.2020 tot 

donderdag 31.12.2020

Sara De Backere

Versatility

(multidisciplinair)

Maandag 04.01.2021 tot 

zaterdag 27.02.2021

Locatie: Bibliotheek, Groot Salon

Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

Vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

MA 01.03.2021 TOT VR 30.04.2021
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Blankenberge feest
Vriendenkring Stadgidsen Blankenberge

ZATERDAG
19.09.2020

In het verlengde van de feestelijkheden naar 

aanleiding van het 750-jarig bestaan van 

Blankenberge, groeide bij VSB (Vriendenkring 

Stadsgidsen Blankenberge) het idee om een 

evenement te organiseren voor, door en met de 

Blankenbergse verenigingen.

Een parcours doorheen ons steedje dompelt 

de bezoeker onder in Blankenberges 

meest memorabele en verrassende stukjes 

geschiedenis. Een creatieve reis in de tijd met 

toneel, muziek, dans en zelfs culinaire stops.

Een overzicht van deelnemende locaties kan opgehaald worden in het Infopunt Toerisme en 

exporuimte De Meridiaan. 

Gratis

Organisatie: Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge i.s.m. Blankenbergse Reuzengilde, 

Dansclub Dance NRGY, Iep Fourier, Gezinsbond Blankenberge, Koninklijk Toneelgezelschap 

Ernst & Leute, Koninklijke Toneelkring Onder Ons, N-VA Dames Blankenberge, Velt 

Blankenberge, vtbkultuur Fotoclub Blandia 

Interesse om als vereniging deel te nemen? Meer info via vsb.vzw@gmail.com.

MEER VAN DAT — CC
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20:00 — FEESTELIJKE WANDELING

De Blazuin 2020
Op Toer

ZONDAG
18.10.2020

Gratis (inschrijven verplicht)

Organisatie: Lokaal Bestuur Blankenberge, Gemeente De Haan en Gemeente Zuienkerke 

In 2020 gaat De Blazuin de uitdaging aan om, meer dan eens, haar streekgenoten met elkaar 

te verbinden. Spring op de pendelbus en ontdek samen met vrienden en familie wat De Haan, 

Blankenberge en Zuienkerke aan speciaals te bieden hebben. 

09:00 TOT 16:30

  De Haan 09:00 tot 11:00

Ontbijt en Virtual Reality-beleving in Molenaarshuys 
 nabij Hubertmolen

  Zuienkerke 11:30 tot 14:00

Broodmaaltijd en rondleiding in het zorgcentrum van 
Domein Polderwind, met aansluitende wandeling

  Blankenberge 14:30 tot 16:30

Vertellingen in Huisje van Majutte, en initiatie Oude bewaar- 
technieken voor vis met proeverij in Huisje van Bedee

Ontdek het volledige programma en de praktische 
info via www.blankenberge.be/cultuur en via de 

verschillende stadsdiensten. 

MEER VAN DAT — CC
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DE BLAZUINDE BLAZUIN

De Blazuin 2021 

De muzikale geschiedenis van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke is bijzonder groot(s).  

Tijd om die rijkdom in kaart te brengen. Gastheren van dienst: Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ 

Bobby Ewing), a.k.a. Belpop Bonanza: twee muziekfreaks gespecialiseerd in de geschiedenis  

van de Belgische popmuziek.

Voor dit project waagt het duo zich aan maatwerk, met op het programma een stadswandeling,  

een quiz en een theatershow. 

Belpop Bonanza streekspecial

Meer info via www.blankenberge.be/cultuur en de verschillende stadsdiensten. 

Quiz 

Welke inwoner van Blankenberge was de 

muzikale buddy van Arno Hintjens? Welke 

Belgische metalheld woonde bijna twintig 

jaar in De Haan en Zuienkerke? 

Weet je het? Of wil je het graag 

weten? Schrijf je dan gauw in voor 

Belpop Bonanza’s grote Belgische 

popgeschiedenisquiz. 

   ZA 20.03.2021 om 20:00  –

Gemeentelijke sportzaal Zuienkerke 

(Nieuwe Steenweg 37)

   € 20 per tafel 

(max. 4 deelnemers per tafel)

   Inschrijven: cultuur@zuienkerke.be 

of via het Gemeentehuis Zuienkerke 

Stadswandeling

Vanaf januari 2021 beleef je 

Blankenberges muzikale geschiedenis 

via een uitgestippelde wandeling. Alles 

wat je nodig hebt, zijn stapschoenen en 

een smartphone. Op tien locaties in de 

stad hangt een bordje met een QR-code. 

Achter elke code wacht een mooi verhaal 

in woord en beeld. 

   Het wandelplan kan je afhalen bij het

Infopunt Toerisme of downloaden op 

www.blankenberge.be.cultuur

Theatershow

De theatershow wordt een grappige en entertainende revue over wat er zich de voorbije 

zestig jaar heeft afgespeeld in de postcodes 8370, 8420 en 8377. Een muzikaal geschenk 

voor de geirnoars, de dennelopers en de vlasbinders.

   VR 07.05.2021 om 20:00 – Wielingencentrum De Haan 

   VR 28.05.2021 om 20:00 – CC Blankenberge, Saveryszaal

   Basis € 12,50  – jong volk € 8,50 – senioren € 11

MEER VAN DAT — CC



110 111

Boekenverkoop

Boekenverkoop 
& leesclub 

Tijdens de jaarlijkse boekenverkoop gaan 

enkele honderden materialen de deur uit: 

boeken (romans, jeugdboeken en informatieve 

boeken) en een beperkt aantal strips, 

tijdschriften, cd’s en dvd’s. Vul je persoonlijke 

collectie aan voor een prikje. 

  ZA 31.10.2020 10:00 tot 12:00

14:00 tot 17:00 

Locatie: Stadhuis — Inkomhal

Gratis toegang

Leesclub De Verdieping is er voor elke 

boekenliefhebber die graag zijn/haar 

leeservaringen uitwisselt. De leesgroep komt vijf 

keer per jaar samen op woensdagavond.

Zin om lid te worden? Neem dan vrijblijvend 

contact op met de bib. 

  WO 30.09.2020 19:30 tot 21:30

  WO 09.12.2020 19:30 tot 21:30

  WO 27.01.2021 19:30 tot 21:30

  WO 10.03.2021 19:30 tot 21:30

  WO 19.05.2021 19:30 tot 21:30

Locatie: Bibliotheek, Literatuurkamer

Kostprijs: € 20 (leden en jongeren) — € 25 (niet-leden)

Leesclub

MEER VAN DAT — BIB MEER VAN DAT — BIB
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Boekenkaftdag

Jonge
springers

Luisteroortjes zijn knusse voorleesmomenten 

voor kinderen van drie tot zeven jaar. Kom 

samen genieten van een grappig, spannend of 

ontroerend verhaal in de Kleine Bib.

Locatie: Bibliotheek, Speelkamer

Kostprijs: Gratis

Luisteroortjes

Koop bij het begin van het schooljaar geen 

kaftpapier voor schoolboeken en -schriften, 

maar trek richting de bibliotheek voor de 

boekenkaftdag. Wij zorgen voor gratis kaftpapier 

en -materiaal. Zo wordt een soms vervelend 

karweitje een gezellige namiddag. 

  WO 02.09.2020 14:00 tot 17:00

Locatie: Bibliotheek, Speelkamer

Kostprijs: Gratis

  ZA 19.09.2020 11:00 tot 11:30

  ZA 17.10.2020 11:00 tot 11:30

  ZA 21.11.2020 11:00 tot 11:30

  ZA 16.01.2021 11:00 tot 11:30

  ZA 20.02.2021 11:00 tot 11:30

  ZA 20.03.2021 11:00 tot 11:30

  ZA 17.04.2021 11:00 tot 11:30

  ZA 15.05.2021 11:00 tot 11:30

KJV-leesgroepen 

In onze KJV-leesgroepen kunnen jonge 

boekenwurmen tussen acht en zestien jaar oud 

leeservaringen delen. Per jaar worden vier 

bijeenkomsten georganiseerd waar je samen 

met je leeftijdsgenoten en een begeleider 

telkens twee boeken bespreekt. Op de laatste 

bijeenkomst kies je jouw favoriete boek. 

Locatie: Bibliotheek

Kostprijs: Gratis (inschrijven verplicht)

Interesse? Meld je dan vóór woensdag 30.09.2020 aan in de Kleine Bib of stuur een mail 

naar inge.desutter@blankenberge.be.

  ZA 03.10.2020 Startvergadering

  ZA 14.11.2020 w

  ZA 09.01.2021 w

  ZA 27.02.2021 w

  ZA 27.03.2021 w

Uren op afspraak voor elke individuele leesgroep. 

MEER VAN DAT — BIB MEER VAN DAT — BIB
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Samen studeren 

Op Boekstartdag legt de bib de allerjongsten en 

hun ouders extra in de watten. Ga op ontdekking 

in de Speelkamer, een knusse plek op maat 

van baby’s en peuters, en geniet samen van 

verrassende activiteiten.

Boekstart is een project van Iedereen Leest 

in samenwerking met de bib. Samen willen we 

ouders aanmoedigen om kinderen reeds op 

jonge leeftijd vertrouwd te maken met de bib en 

haar aanbod op maat.

Locatie: Bibliotheek, Speelkamer

Kostprijs: Gratis

Programma raadpleegbaar vanaf april 

2021 via blankenberge.bibliotheek.be.

Boekstartdag

Heb je nood aan een stille studeerplek? 

Haal je motivatie uit het samen studeren? 

Ben je thuis snel afgeleid?

Wie lid is van de bib kan van ’s ochtends tot 

sluitingstijd doorlopend in de bib terecht om te 

studeren in een rustige omgeving. 

  MA 14.12.2020 tot ZA 30.01.2021

  MA 17.05.2021 tot WO 30.06.2021

Locatie: Bibliotheek

Gratis WiFi ter beschikking

  Maandag, dinsdag en donderdag –  

   08:30 tot 18:00

  Woensdag en vrijdag –  

   08:30 tot 19:00 

  Zaterdag – 10:00 tot 13:00

  ZA 15.05.2021 10:00 tot 12:00

Boekendienst aan huis

Onze
diensten

Een bezoek aan het HIP (Historisch Infopunt) in 

de bib is een absolute aanrader voor iedereen 

die zich interesseert in het verleden van de 

Belgische kust. Je vindt er erfgoedcollecties met 

historisch waardevolle naslagwerken over de 

geschiedenis van de Belgische kustgemeenten 

en de Noordzee. De erfgoedcollectie Devent 

van het Heemkundig centrum De Benne, en de 

maritieme collectie van het Vuurtorenmuseum 

zijn er onder meer raadpleegbaar.

Locatie: Bibliotheek, Praatkamer

De werken zijn niet uitleenbaar, maar 

wel raadpleegbaar. 

Het HIP is toegankelijk tijdens de 

openingsuren van de bib.

Historisch Infopunt

Lees je graag, maar lukt het je niet om zelf naar 

de bibliotheek te komen? Of ken je een fervent, 

maar minder mobiele lezer? De boekendienst 

aan huis is er voor iedereen die fysiek niet in 

staat is om de bib te bezoeken. 

Bij interesse kan je je vrijblijvend aanmelden. 

Eén van onze vrijwilligers komt bij je langs voor 

een kennismakingsgesprek. Op basis van jouw 

wensen brengt de vrijwilliger op regelmatige 

basis boeken bij je thuis. Eens je ze uit hebt, 

worden deze opnieuw voor jou ingeleverd. 

Deze dienstverlening is gratis voor 

leden van de bib.

MEER VAN DAT — BIB MEER VAN DAT — BIB
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Moedergroep Daya

Ben je een anderstalige nieuwkomer en wil je de 

Nederlandse taal leren? Woon je hier al enige 

tijd, maar wil je beter Nederlands leren lezen en 

schrijven? Of geef je les aan anderstaligen?

Het Taalpunt Nederlands stelt een waaier aan 

materialen ter beschikking die je helpen om je 

kennis van het Nederlands te verruimen. In het 

Taalpunt is ook een computer aanwezig met 

diverse oefenprogramma’s.

Taalpunt Nederlands

De moedergroep Daya komt elke woensdag 

bijeen in de bibliotheek. Anderstalige mama’s 

met jonge kinderen kunnen er even bijpraten, 

spelen met hun kindje(s), (voor)lezen, koffie of 

thee drinken en nieuwe contacten leggen.  

Wees welkom! 

Moedergroep Daya is een initiatief van het Huis 

van het Kind. 

Locatie: Bibliotheek, Speelkamer

Gratis toegang

Elke woensdag — 08:30 tot 11:30 

Niet op feestdagen, wel tijdens de 

schoolvakanties.

Locatie: Bibliotheek, zolderverdieping

Gratis toegang

Digi-Hulp

Wil je graag eens een e-reader uitproberen?  

Of ga je met vakantie, maar zie je zo’n zware 

koffer vol boeken niet zitten? Boek dan je 

e-reader bij de bib.

Voor € 1 leen je een e-reader met maximum 

drie e-boeken en dit voor vier weken. De 

e-boekencollectie bevat meer dan 400 recente 

titels.

Info & aanvraagformulier: via de 

website (blankenberge.bibliotheek.be), 

of haal de brochure en het 

aanvraagformulier op in de bib.

E-readerservice 

Ondervind je problemen bij het gebruik van je 

computer, tablet of smartphone? Aarzel niet 

en klop even aan bij Digi-Hulp. Het gedreven 

vrijwilligersteam van het Digi-Ateljee gaat 

samen met jou op zoek naar een oplossing.

Maandag tot donderdag 

14:00 tot 16:00

Dienstencentrum De Bollaard, lokaal 303

Vrijdag 

10:00 tot 12:00 

Bibliotheek, Cyberspace

Niet op vakantie- en feestdagen.  

In juli en augustus op donderdag in  

De Bollaard, en op vrijdag in de bib. 

Deze dienstverlening is gratis.

MEER VAN DAT — BIB MEER VAN DAT — BIB
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Kerstconcert 

Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord

   WO 16.12.2020 – 19:00

   Sint-Rochuskerk (Albertstraat 1)

   Gratis toegang

   Een sfeervolle avond met heerlijke

kerstliederen gebracht door de 

koren, de samenzangklassen en het 

strijkorkest.

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 

EXTRA

Concertdagen  

   WO 05, DO 06 en VR 07.05.2021 

    — 19:00

   Stadhuis, Feestzaal (J.F. Kennedyplein 1)

   Gratis toegang

   Koren, orkesten, gitaarensembles,

samenzang en blazersensembles: drie 

dagen op rij kan je de ensembles die de 

Academie rijk is aan het werk zien.

Valentijnsconcert 

   VR 12.02.2021 – 19:00

   Academie, Aula

   Gratis toegang

   Een romantische avond met muziek en

woord, gebracht door de leerlingen van 

de Academie.

Opendeurdag 

   ZO 27.06.2021 – 14:00 tot 17:00 

   Academie

EXTRA

Gratis gidsbeurten

Belle Epoque
Centrum 

   Van april tot december 

   Gethematiseerde wandelingen

langsheen de prachtige belle-

époquewoningen onder begeleiding 

van gespecialiseerde stadsgidsen.  

   Aanbod enkel geldig voor individuen

Belle Epoque Centrum

Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge

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

Erfgoeddag: De Nacht

   ZA 24.04.2021 – 17:00 tot 22:00

   ZO 25.04.2021 – 10:00 tot 18:00

   Gratis

Open Monumentendag

   ZO 13.09.2020 – 10:00 tot 18:00 

   Gratis

Gidsbeurten à la carte

 Belle Epoquewandeling

   Duur: 60 min.

   Prijs per gids: € 50 

(max. 20 deelnemers per gids)

Stadwandeling, maritieme 

wandeling, Art Nouveauwandeling, 

Interbellumwandeling, Groote Oorlog-

wandeling of funeraire wandeling

   Duur: 120 min.

   Prijs per gids: € 75 

(max. 20 deelnemers per gids)

Je kan ook vragen naar een combinatie 

van de verschillende wandelingen. Kies 

zelf het vertrek- en eindpunt.
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Cursussen

Dienstencentrum
De Bollaard 

Dienstencentrum De Bollaard biedt een uitgebreid aantal cursussen aan – gaande van talen 

tot koken, computervaardigheden en creatieve cursussen.

Raadpleeg het tweemaandelijks magazine Bolleboos voor meer info over de activiteiten en 

cursussen georganiseerd in het dienstencentrum.

Wil je graag het magazine ontvangen? Neem dan contact op met De Bollaard via 

onderstaande contactgegevens.

EXTRA

Dienstencentrum De Bollaard

Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge

T 050 43 12 02 | bollaard@blankenberge.be | www.debollaard.be 

EXTRA

Aanbod De Haan

VR 18.09.2020 20:00
Weekendje Bouillon
Peter Bulckaen, Katrien Vandendries, Bianca Varhaverbeke, Wim Stevens & Jeroen Maes

VR 16.10.2020 20:00
De jaren van verstand 
Mama’s Jasje

VR 23.10.2020 20:00
Sinatra Sextet 
François Van den Broeck, Eric De Vos, Sander Claes, Frank De Wolf, Eric Rits,  
Andres Liefsoens & Tom Luyten

VR 20.11.2020 20:00
Oogst 
Kommil Foo

VR 11.12.2020 20:00
Singalong Met De Wim Opbrouck Singalong Songbook 
Wim Opbrouck, Dick Vanhoegaerden, Luc Byttebier & Heiki Verdure

ZO 10.01.2021 15:00
Nieuwjaarsconcert 
A Tempo

VR 22.01.2021 20:00
Hèhè! Wat een Jan! 
Jan De Wilde, Eddy Peremans, Kries Roose, Jo Soetaert, Mario Vermandel & 
Liesbeth De Lombaert 

VR 05.02.2021 20:00
Soul Rebel Salute
Cocojr, BabL, Patrick Dorcean, Roberto Mercurio, Pallieter van Buggenhout, Amel Serra 
Garcia, Mo Harcum & Nina Babet

VR 26.02.2021 20:00
Old-time favourites
De Bonanzas

VR 12.03.2021 20:00
’t Groot Lot
Dirk Van Vooren, Vicky Florus, Christophe Stienlet, Helga Van der Heyden, Dirk 
Lavrysen, Peter Van Asbroeck, Maarten Bosmans & Frank Hofmans

VR 26.03.2021 20:00
Frank wordt Francine
Maksim Stojanac, Danni Heylen, Peter Bulckaen, Leen Dendievel & Jeroen Maes

VR 23.04.2021 20:00
FoKKoF
Barbara Sarafian & Lewis

VR 07.05.2021 20:00
Belpop Bonanza theatershow 
Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing

Dienst Cultuur De Haan

Leopoldlaan 24, 8420 De Haan

T 059 24 21 33 | cultuurdienst@dehaan.be |  www.dehaan.be/tickets 

Alle voorstellingen gaan door in het Wielingencentrum (Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan).
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P R A K T I S C H E  I N F O  C C

Prijsformules

Omwille van de blijvende onzekerheid 

betreffende het verloop van het 

cultuurjaar, wordt dit seizoen per 

uitzondering geen abonnementsformule 

aangeboden. Ontdek hier van welke 

reductietarieven je wel kan genieten.

Basistarief

Kan je niet terugvallen op een reductie-

tarief? Dan betaal je het basistarief.

Jongerentarief

Jonger dan 26 jaar? Dan geniet van 

minimum € 2 korting op de basisprijs.

Seniorentarief

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

op de basisprijs.

Lerarentarief 

Op vertoon van je lerarenkaart krijg je  

€ 1,50 korting op het basistarief.

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.

 Vrijetijdspas Blankenberge

Ontdek jouw voordelen via 

www.blankenberge.be/vrijetijdspas of aan 

de balie van het Infopunt Toerisme.

Rekening houdende met mogelijke 

wijzigingen, wordt de ticketverkoop dit 

seizoen per uitzondering in twee schijven 

georganiseerd.

Eerste hulp bij online 
ticketing

Alvorens je een keuze kan maken tussen 

cultuurtickets en/of cursussen, dien je 

volgende stappen te ondernemen:

Surf naar  

www.blankenberge.be/cultuurtickets.

Log in, of maak een nieuwe account 

aan indien je nog niet over een 

account beschikt. Zonder account 

kan je enkel tickets kopen aan de 

avondkassa (indien van toepassing).

Tip! Maak je account aan vóór de 

start van de ticketverkoop. Zo kan 

je op 31 augustus 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.

01

02

!

02

01

03

03

Kies je voor cultuurtickets?

Selecteer ‘tickets’ en kies vervolgens de 

voorstelling die je wilt zien.

Kies het aantal toeschouwers en selecteer 

je zitjes. 

Nu enkel nog betalen. Je ontvangt je 

tickets in je mailbox.

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. Je ontvangt je 

inschrijvingsbewijs in je mailbox.

02

01

Betalen kan online (via betalingslink) of aan de balie van het Infopunt Toerisme (contant of 

bancontact). Betaling via overschrijvingsformulier is niet mogelijk.

Verkoop najaar 2020

De online verkoop gaat van start op 

maandag 31 augustus 2020 om 09:00.

De verkoop aan de balie of via het bestel- 

formulier start op woensdag 2 september 

2020 om 09:00.

Verkoop voorjaar 2021

De online verkoop, alsook verkoop aan de

balie of via bestelformulier gaan van start 

op maandag 14 december 2020  

om 09:00. 
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Lukt het niet?

Geen nood! Er zijn verschillende 

hulplijnen:

Surf naar www.blankenberge.be/

cultuurtickets en raadpleeg onze 

complete  handleiding. 

Bel ons tijdens de kantooruren  

op 050 636 600, we helpen je graag 

verder.

Vul het bestelformulier achterin 

deze brochure in. Wij boeken graag 

jouw keuzes vanaf woensdag 2 

september voor het najaar 2020, 

en vanaf maandag 14 december 

voor het voorjaar 2021. Je kan 

je formulier afgeven aan de balie 

van het Infopunt Toerisme of in de 

brievenbus van het cultuurcentrum 

deponeren (Hoogstraat 2).

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 en 

is tevens onderhevig aan de heersende 

veiligheidsmaatregelen

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. Hier kan je de 

nog beschikbare tickets kopen, indien de 

veiligheidsmaatregelen dit toelaten.

Bij avondvoorstellingen van het CC 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.

?

?

?

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 wij je een geschikte plaats kunnen geven. Indien gewenst, zal 

een medewerk(st)er je naar je plaats begeleiden. Er zijn aangepaste sanitaire voorzienigen.

Prijsformules

De bibliotheek hanteert vaste tarieven 

voor haar betalende lezingen en 

activiteiten. Vooraf inschrijven is 

verplicht.

Leden

Dé voordeligste manier om van het 

aanbod te genieten! Als lid betaal je 

slechts € 2 per activiteit.

Jongerentarief

Jonger dan 26 jaar? Dan betaal ook jij  

€ 2 per activiteit.

Niet-leden

Geen lid van de bibliotheek? Dan kan je 

deelnemen aan € 5 per activiteit.

Lid worden?

Iedereen kan lid worden van de 

bibliotheek. Inschrijven kan aan de 

infobalie (Lobby) van de bibliotheek 

tijdens de openingsuren. Het 

lidmaatschap is persoonlijk.

Lidgeld:

  onder 18 jaar: gratis

  boven 18 jaar: € 5 per jaar

Inschrijven voor bibactiviteiten

Online

Vooraleer je een keuze kan maken, dien je 

volgende stappen te ondernemen:

Surf naar www.blankenberge.be/

activiteitentickets.

Log in of maak een nieuwe account aan.

Van zodra je een account hebt, kan je je 

inschrijven voor onze activiteiten.

Selecteer ‘cursus’ en kies voor ‘bib’.

Selecteer de cursus waarvoor je je wilt 

inschrijven. Per account kan je één 

persoon inschrijven.

Nu enkel nog betalen. Je ontvangt je 

tickets in je mailbox.

Aan de balie in de bib 

Lukt het niet online? Geen nood! Je kan je ook 

inschrijven bij één van onze medewerkers aan 

de infobalie (Lobby) van de bibliotheek.  

Houd je tickets goed bij en toon ze aan de 

inkom voor aanvang van de lezing of activiteit.

01

02

01

02

03

P R A K T I S C H E  I N F O  B I B
De online verkoop alsook de balieverkoop start op woensdag 2 september 2020 om 10:00.
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Algemene richtlijnen

Het cultuurcentrum en de bibliotheek dragen veiligheid hoog in het vaandel. Conform aan de 

ontwikkelingen rond Covid-19, worden extra voorzorgsmaatregelen getroffen. We geven je 

hieronder een beknopt overzicht. Dit is echter onderhevig aan wijzigingen. Controleer steeds 

vóór je bezoek de meest recente info via de websites van de bibliotheek en het cultuurcentrum.

Voorzieningen

Pictogrammen en wegmarkeringen informeren je 

over de geldende maatregelen en het circulatie-

plan van het gebouw. Gelieve deze op te volgen.

Aan de inkom van de zalen bevinden zich 

dispensers met onsmettende gel. We vragen 

je om steeds je handen te ontsmetten bij het 

betreden en verlaten van de zaal.

Tijdens de cultuuractiviteiten zijn er extra 

medewerkers aanwezig in het gebouw. Je herkent 

ze aan hun naamkaartje. Aarzel niet om hen aan 

te spreken bij vragen. Gelieve ook hier de normen 

rond social distancing te respecteren.

De zalen zijn voorzien van een 

luchtcirculatiesysteem. Hierbij wordt verse 

buitenlucht binnengetrokken, wat zorgt voor 

een constante ventilatie van de ruimte.

T W E E  V E I L I G E 
C U L T U U R B A K E N S

Garantievoorwaarden

Ons aanbod is meer dan ooit onderhevig 

aan veranderingen. Last-minute wijzigingen 

of annuleringen zijn steeds mogelijk. Indien 

een wijziging plaatsvindt, brengen we je 

hier meteen van op de hoogte. Wordt een 

activiteit geannuleerd, dan krijg je jouw 

ticket terugbetaald.

Hou steeds 1,5m afstand.

Zorg voor een goede handhygiëne  

en leef de hoest/nies-etiquette na.

Het is verplicht om in bepaalde 

omstandigheden een mondmasker  

te dragen.

Voel je je ziek?  

Blijf dan best thuis.

Maatregelen cultuurcentrum 

Als cultuurcentrum staan we ervoor garant dat alle culturele activiteiten in de meest veilige 

en optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Aarzel niet om contact op te nemen bij 

verdere vragen.

Bar

Via de website en de servicemail kan 

je nagaan of de bar open is op de dag 

van de voorstelling. De bar volgt de 

veiligheidsmaatregelen van de horeca.

Sanitair

De sanitaire voorzieningen bevinden zich 

achterin de zaal en zijn enkel toegankelijk 

voor het publiek. Het sanitair wordt steeds 

grondig gereinigd door ons poetsteam.

Vestiaire

Het gebruik van de vrije vestiaire achterin 

de zaal is in deze fase niet mogelijk.

Servicemail

Enkele dagen voor jouw bezoek  

ontvang je een mail met alle nuttige info in 

functie van de voorstelling.
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Beperkte zaalcapaciteit

Rekening houdende met de voorschriften 

rond social distancing, wordt de zaalcapaciteit 

beperkt.  Hierdoor kan het zijn dat 

voorstellingen sneller uitverkocht zijn dan 

gebruikelijk. Bij eventuele versoepeling van 

de maatregelen, kan de zaalcapciteit opnieuw 

uitgebreid worden.

Wachtlijst

Bij uitverkochte voorstellingen kan je intekenen 

op de online wachtlijst. Indien een plaats 

vrijkomt of de zaalcapaciteit uitgebreid wordt, 

word je hiervan telefonisch op de hoogte 

gesteld. Een plaats op de wachtlijst biedt 

echter geen garantie op een ticket. 

Single & bubbelzitjes

We garanderen dat ons publiek op veilige 

afstand van elkaar van de voorstellingen zal 

kunnen genieten. Kom je alleen? Dan kan je een 

single zitje reserveren. Zit je graag naast je 

partner of bubbelvrienden? Reserveer dan de 

aaneensluitende bubbelzitjes. 

Zaalplan

Per voorstelling voorzien we de meest geschikte 

speellocatie, opdat elke voorstelling onder de 

meest veilige en optimale omstandigenden 

kan doorgaan. De activiteiten werken steeds 

met bubbelplaatsen. Het gewijzigde zaalplan is 

raadpleegbaar via de website.

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

Maatregelen bibliotheek 

Ook de bib doet er alles aan om erover te waken dat alle publieksactiviteiten kunnen 

bijgewoond worden in een veilige omgeving.

De bib ‘op verplaatsing’

Omwille van de afstandsregels die van 

kracht zijn tegen Covid-19 moet de 

bibliotheek komend seizoen uitwijken 

naar ruimere locaties, met name de 

Consciencezaal in het casinogebouw en de 

Feestzaal in het stadhuis. Enkel de digitale 

activiteiten (workshops en lezingen) 

zullen plaatsvinden in de bibliotheek.

Lees steeds de praktische info na en let 

goed op de locatie bij elke activiteit.

Beperkte capaciteit

Ook ‘op verplaatsing’ houden we rekening 

met de afstandsregels en beperken we de 

zaalcapaciteit. Hierdoor kan het zijn dat 

een activiteit sneller uitverkocht is dan 

gebruikelijk. 

Wachtlijst

Bij uitverkochte activiteiten en lezingen 

kan je intekenen op een online wachtlijst. 

Indien een plaats vrijkomt of de 

zaalcapaciteit uitgebreid wordt, brengen 

wij jou hier telefonisch van op de hoogte. 

Een plaats op de wachtlijst biedt echter 

geen garantie op een ticket.

Geen Verwendag 2020,
wél boekenverkoop

In coronatijden kan de bibliotheek niet de 

vertrouwde, uitnodigende plek zijn zoals je 

die kent. Onze grootste publiekstrekker, de 

jaarlijkse Verwendag, kunnen we jammer 

genoeg niet organiseren. Op de Verwendag in 

2021 maken we dat zeker goed!

De boekenverkoop verhuist dit najaar naar de 

inkomhal van het stadhuis. Het aantal personen 

dat tegelijkertijd binnen mag, wordt begrensd 

om een veilig bezoek te garanderen.
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Bestelformulier cultuurcentrum: najaar 2020

  Kruis de cultuuractiviteiten aan waarvoor je je wenst in te schrijven.

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

  Indien je bubbel uit meer dan twee personen bestaat, vragen we om de bestelformulieren 

   aan elkaar te nieten.

  Alle praktische info vind je op pagina 125 e.v.

Online vanaf maandag 31 augustus 2020. Via bestelformulier vanaf woensdag 2 september 2020.

Datum Voorstelling Prijs basis
1ste 
persoon

2de 
persoon

03.09.2020 NTGent & Milo Rau – Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer € 12,50

18.09.2020 Billie Bentein & The Moonlovers – Billie Bentein zingt Prince € 15

26.09.2020 Stefaan Degand, Desguin Strijkkwartet e.a. – Verlaine, poète maudit € 12,50

01.10.2020 Kathlyn Wuyts – Vaste grond € 12,50

08.10.2020 Film: 1917 € 6

11.10.2020 Zsa Zsa Zsu – The Roaring Twenties € 12,50

23.10.2020 Dries Heyneman – Uit respect voor de buren € 12,50

27.10.2020 Arne Sierens – Cinema Sierens € 10

28.10.2020 FroeFroe & de Roovers – Stella, Ster van de Zee (6+) € 7 

30.10.2020 Reena Riot & Meskerem Mees – Double bill € 12,50

12.11.2020 Ontroerend goed – Fight Night € 12,50

21.11.2020 Barbara Sarafian – FoKKoF € 15

27.11.2020 Familiar Faces – Surface (10+) € 12,50

03.12.2020 Film: Little Women € 6

12.12.2020 Compagnie Cecilia – Een Lola € 12,50

18.12.2020 Geike & Hydrogen Sea – Double bill € 17,50

Aanbod podium en film

Meer info? 

Bibliotheek Blankenberge

Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge

T 050 636 650

bibliotheek@blankenberge.be

Openingsuren bibliotheek

B L I J F  O P  D E  H O O G T E !
Hou onze pagina’s in het oog of abonneer je op de nieuwsbrief. Je komt er alles te weten

over ons aanbod.

www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge

www.facebook.com/bibliotheekblankenberge

www.blankenberge.be/cultuur

blankenberge.bibliotheek.be

nieuwsbrief www.blankenberge.be/nieuwsbrieven/inschrijven

  Ma, di, do 10 tot 12:00 | 14 tot 18:00

  Wo, vr 10 tot 12:00 | 14 tot 19:00

  Za 10 tot 13:00

Opgelet! In de voormiddag zijn enkel de 

benedenverdieping (Groot Salon) en de 

eerste verdieping (Cyberspace en Klein 

Salon) geopend. Tijdens het schooljaar 

opent de Kleine bib haar deuren op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

vanaf 16:00 (in plaats van 14:00).

Reservatie

Online

www.blankenberge.be/activiteitentickets 

Aan de balie

Bibliotheek Blankenberge

Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge

T 050 636 650
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Gegevens klant

Online inschrijven
surf naar  
www.blankenberge.be/cultuurtickets

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

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer Vrijetijdspas

  Seniorentarief (- 55)                Jong volk (- 26)                Kind (- 18)                Vrijetijdspas

Bezorg je formulier aan de balie
Infopunt Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 620 

Je ontvangt een betaaluitnodiging en inschrijf-
bevestiging per mail. Indien gewenst, kan je ook 
betalen aan de balie van het Infopunt Toerisme.

Voorkeur (indien beschikbaar):                 zaal vooraan              zaal midden              tribune 

Datum Cursus/lezing Prijs basis
1ste 
persoon

2de 
persoon

Vanaf 16.09.2020 Boetseren & keramiek (introductie) – 5 lessen € 45

Vanaf 16.09.2020 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) – 30 lessen € 180

Vanaf 16.09.2020 Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) – 30 lessen € 180

Vanaf 17.09.2020 Boetseren & keramiek (vrij atelier) – 30 lessen € 260

Vanaf 18.09.2020 Boetseren & keramiek (vrij atelier) – 15 lessen € 130

Vanaf 19.09.2020 Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) – 30 lessen € 180

Vanaf 19.09.2020 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) – 30 lessen € 180

22.09.2020 Antoine Quyssens – Debussy en Verlaine € 3

Vanaf 22.09.2020 Tekenen & schilderen (vrij atelier) – 12 lessen € 78

Vanaf 24.09.2020 Boetseren & keramiek (vrij atelier) – 15 lessen € 130

Vanaf 06.10.2020 Tekenen & schilderen (introductie) – 10 lessen € 65

Vanaf 08.10.2020 Vrij recyclage- en experimenteeratelier – 10 lessen € 65

Vanaf 21.10.2020 Boetseren & keramiek (vrij atelier beginners) – 25 lessen € 215

22.10.2020 Manu Keirse – Eenzaam verdriet dat niemand ziet € 5

21.11.2020 Een échte Vuûle Jeanette! € 23

08.12.2020 Ann Dumon – Zero waste – leven zonder afval € 2

Bestelformulier cultuurcentrum: najaar 2020

  Kruis de cursussen en/of lezingen aan waarvoor je je wenst in te schrijven.

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

  Indien je bubbel uit meer dan twee personen bestaat, vragen we om de bestelformulieren 

   aan elkaar te nieten.

  Alle praktische info vind je op pagina 125 e.v.

Online vanaf maandag 31 augustus 2020. Via bestelformulier vanaf woensdag 2 september 2020.

Aanbod cursussen en lezingen

Gegevens 2de klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer Vrijetijdspas

  Seniorentarief (- 55)                Jong volk (- 26)                Kind (- 18)                Vrijetijdspas
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Online inschrijven

surf naar  

www.blankenberge.be/activiteitentickets

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 inschrijf-

bevestiging per mail. Indien gewenst, kan je ook 

betalen aan de balie van het Infopunt Toerisme.

Gegevens klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)         

Kaartnummer Vrijetijdspas

Bestelformulier cultuurcentrum: voorjaar 2021

  Kruis de cultuuractiviteiten aan waarvoor je je wenst in te schrijven.

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

  Indien je bubbel uit meer dan twee personen bestaat, vragen we om de bestelformulieren 

   aan elkaar te nieten.

  Alle praktische info vind je op pagina 125 e.v.

Online, alsook via bestelformulier vanaf maandag 14 december 2020.

Aanbod podium en film

Datum Voorstelling Prijs basis
1ste 
persoon

2de 
persoon

17.01.2021 Film: Everest, de jonge Yeti (6+) € 6

28.01.2021 (15:00) Film: All of us € 6

28.01.2021 (20:00) Film: All of us € 6

06.02.2021 Patrick Riguelle e.a. – A few songs in defense of Mr. Randy Newman € 15

12.02.2021 Comp. Marius – De Sunshine Boys € 12,50

19.02.2021 Theater Ja-Ja – De Kast van de Poppenkoning (5+) € 7 

20.02.2021 BERLIN – True Copy € 12,50

27.02.2021 Lonesome Ace Stringband - Toernee Mondial on Stage € 17,50

05.03.2021 Lies Steppe e.a. – Melody 50  € 12,50

11.03.2021 Film: The French Dispatch € 6

24.03.2021 Zonzo Compagnie & hetpaleis – SHEL(L)TER (7+) € 7

27.03.2021 Xander De Rycke – Bekend & bescheiden € 18

03.04.2021 Zuidpool – Alkestis   € 12,50

16.04.2021 Ensemble Leporello – Miss Wifi & Koebrev experimenteren  (4+) € 7

23.04.2021 Theater Antigone & Action Zoo Humain – Métisse € 12,50

30.04.2021 The Legends & Michael Varekamp – Swingin’ in New Orleans € 15

28.05.2021 Belpop Bonanza De Blazuin – Belpop Bonanza theatershow € 12,50

07.05.2021 Zirkus FahrAway – Wo Ist Tobi? (6+) € 12,50

08.05.2021 Zirkus FahrAway – Wo Ist Tobi? (6+) € 12,50

Gegevens 2de klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)         

Kaartnummer Vrijetijdspas
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Bestelformulier cultuurcentrum: voorjaar 2021

  Kruis de cursussen en/of lezingen aan waarvoor je je wenst in te schrijven.

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

  Indien je bubbel uit meer dan twee personen bestaat, vragen we om de bestelformulieren 

   aan elkaar te nieten.

  Alle praktische info vind je op pagina 125 e.v.

Online, alsook via bestelformulier vanaf maandag 14 december 2020.

Aanbod cursussen en lezingen

Datum Cursus/lezing Prijs basis
1ste 
persoon

2de 
persoon

Vanaf 05.01.2021 Tekenen & schilderen (vrij atelier) – 12 lessen € 78

Vanaf 07.01.2021 Vrij recyclage- en experimenteeratelier – 10 lessen € 65

Vanaf 19.01.2021 Tekenen & schilderen (introductie) – 10 lessen € 65

26.01.2021 Boekbinden – de geheime Belgische binding € 18

25.02.2021 Grootmoeders keuken € 38

Vanaf 01.03.2021 Improvisatietheater voor beginners — 4 lessen € 60

18.03.2021 Nele Colle – Rust in je huis, ruimte in je hoofd € 20

22.04.2021 How Not To Kill Your Houseplant € 20

18.05 en 25.05.2021 Geuren en parfums € 33

Gegevens klant

Online inschrijven
surf naar  
www.blankenberge.be/cultuurtickets

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

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer Vrijetijdspas

  Seniorentarief (- 55)                Jong volk (- 26)                Kind (- 18)                Vrijetijdspas

Bezorg je formulier aan de balie
Infopunt Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 620 

Je ontvangt een betaaluitnodiging en inschrijf-
bevestiging per mail. Indien gewenst, kan je ook 
betalen aan de balie van het Infopunt Toerisme.

Voorkeur (indien beschikbaar):                 zaal vooraan              zaal midden              tribune 

Gegevens 2de klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer Vrijetijdspas

  Seniorentarief (- 55)                Jong volk (- 26)                Kind (- 18)                Vrijetijdspas
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CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

HOOGSTRAAT 2

8370 BLANKENBERGE

T 050 636 600

CULTUUR@BLANKENBERGE.BE

WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUUR

Online inschrijven

surf naar  

www.blankenberge.be/activiteitentickets

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 inschrijf-

bevestiging per mail. Indien gewenst, kan je ook 

betalen aan de balie van het Infopunt Toerisme.

Gegevens klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)         

Kaartnummer Vrijetijdspas

Gegevens 2de klant

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)         

Kaartnummer Vrijetijdspas
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D A N K J E W E L !
Het CC en de BIB danken al hun straffe medewerkers, 

onmisbare vrijwilligers en pientere leden van de beheerraad. 

Dankjewel om immer onze (t)rots in de branding te zijn! 

C U LT U U R C E N T R U M 

Ann 

Annie 

Anthony 

Arvien 

Bayarbileg ‘Billie’ 

Bernadette 

Bram 

Chantal 

Cis 

Claudine 

Corine 

Cornelia 

Danny 

Denise 

Dorine 

Edith 

Eric 

Geertje 

Heidi 

Iliane 

Inga 

Ingrid D. 

Ingrid V.

Jeannot 

Jean-Paul

Jenny 

Jonas 

Kristof 

Lauranne 

Lieve

Marc B. 

Marc B.

Margaretha 

Marie-José 

Martine 

Mie 

Myriam 

Nadine 

Nicole 

Pascale 

Romain 

Rony 

Saskia 

Simon 

Sonja 

Tine 

Tom 

B I B L I OT H E E K

Ahmad

Anita 

Carla 

Caroline 

Cis 

Conny

Dirk 

Edith 

Elen 

Els

Elsje

Emma

Evelien

Francine 

Gina

Heidi

Hilde 

Hugo 

Inga 

Inge B.

Inge D.

Inge D.S.

Ingrid 

Joke

Karien 

Katelijn

Kim

Lies

Lieve 

Luna 

Margot 

Marianne 

Marie-Josee 

Marleen 

Martine B. 

Martine D.

Myriam 

Nadine 

Nancy 

Pascale

Paula 

Rebecca 

René

Rik

Rita

Romain 

Ronnie 

Ronny C. 

Ronny H.

Valerie 

Wout

B E H E E R R A A D  
CC  E N  B I B

Anne-Marie C.

Anne-Marie H.

Dorothy

Emmy

Enzo

Frederik

Frieda

Geneviève

Guy

Ingrid

Joseph

Marcel

Rian

Rika

Trees



( T ) R OTS 
I N  D E  B R A N D I N G



www.blankenberge.be/cultuur | blankenberge.bibliotheek.be




