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“In diversity 

there is beauty  

and there is strength.”

Maya Angelou

Maya Angelou (1928-2014) was een Amerikaans schrijver, dichter,  
muzikant, danser, burgerrechtenactivist en hoogleraar.  

Ze acteerde, schreef en produceerde films en soundtracks, en regisseerde.



Bij de buren

Toernee Mondial 

Beter een goede buur dan een verre vriend. 
Veertien West-Vlaamse cultuurhuizen maakten  
een selectie uit elkaars aanbod 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 niet alleen praktisch, maar ook gezellig. 
Wij zorgen voor een versnapering op de bus, 
ontkurken het gesprek over de voorstelling 
en garanderen de nodige sfeer. Een gedeelde 
ervaring telt immers altijd dubbel.

Bovendien is het klimaat 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.

De eerste busreis staat gepland tijdens 
het voorjaar 2022. Houd dus zeker onze 
communicatiekanalen in de gaten!

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 werken. Door onze 
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 en verhoogt de kwaliteit van het aanbod.

Zouden we durven? Verlangen, aftellen, hopen, voorbereiden, vieren? 
Want hier – tussen de coulissen en boekenrekken – tellen we letterlijk de 
uren af tot we jullie opnieuw mogen overladen met cultuur. Het moet toch 
gezegd: wat een jaar is het geweest… We hadden prachtige verhalen 
op de agenda, klaar om ontdekt en beleefd te worden. We zaten op het 
puntje van onze stoel, klaar om het virus achter ons te laten. Het mocht 
niet zijn en dat deed verdikke zeer.

Stilzitten is echter een ongekend begrip in onze sector. Tussen het 
vaccineren door, bouwden het cultuurcentrum en de bibliotheek aan 
een nieuw en uitdagend programma. Activiteiten die vorig seizoen door 
toedoen van Covid werden afgelast, hernemen we zoveel mogelijk. Maar 
ook nieuwe creaties en gezelschappen ontvangen we met open armen. 
Samen vieren we een rijkdom aan culturen, achtergronden, verhalen en 
genres, en ook (internationale) samenwerkingen krijgen een plaats. 
We hebben er zó veel zin. We hopen dat jullie ons enthousiasme delen, 
en klaar zijn voor een verse cultuuragenda propvol moois! 

Beide cultuurhuizen staan ervoor garant dat alle activiteiten in de 
meest veilige en optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Op 
de websites van de cultuurhuizen vind je meer info over de getroffen 
voorzorgsmaatregelen.

College van Burgemeester en Schepenen
Tine Verhaeghe – diensthoofd cultuurcentrum  
Kim Beckaert – diensthoofd bibliotheek (wnd.)

Beste cultuurliefhebber
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De bib viert feest

In december 2011 verhuisde de bibliotheek naar 
de voormalige Rijksmiddelbare school in de 
Onderwijsstraat. Een nieuw bibliotheektijdperk 
brak aan. In die voorbije tien jaar heeft de bib 
zich ontwikkeld tot een dynamische instelling.  

Het werd een laagdrempelige ontmoetings- 
plaats en een belevingscentrum met een 
belangrijke sociale functie. Met een prikkelende 
(digitale) dienstverlening en een inspirerend 
eigen activiteitenaanbod vieren we komend 
seizoen tien jaar bibwerking!
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AGENDA



SEPTEMBER NOVEMBER

DECEMBER

EXPO

OKTOBER

ZA 04.09.2021 Boekenkaftdag MEER VAN DAT 66

Vanaf DO 16.09.2021 Boetseren en keramiek (vrij atelier - tweewekelijks) CURSUS 50

Vanaf DO 16.09.2021 Boetseren en keramiek (vrij atelier - wekelijks) CURSUS 50

Vanaf ZA 18.09.2021 Jeugdatelier (9 t.e.m. 13 jaar) CURSUS 52

Vanaf ZA 18.09.2021 Luisteroortjes MEER VAN DAT 66

Vanaf ZA 18.09.2021 Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) CURSUS 52

DI 21.09.2021 Boekbinden, de geheime Belgische binding CURSUS 54

Vanaf WO 22.09.2021 Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) CURSUS 52

Vanaf WO 22.09.2021 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) CURSUS 52

Vanaf WO 22.09.2021 Boetseren en keramiek (introductie) CURSUS 50

WO 22.09.2021 Annie Van Paemel - Chef-kok in IG Auschwitz DIALOOG 38

Vanaf DO 23.09.2021 Boetseren en keramiek (vrij atelier - tweewekelijks) CURSUS 50

Vanaf DI 28.09.2021 Tekenen en schilderen (vrij atelier) CURSUS 53

VR 12.11.2021 Isnelle da Silveira, Dyna & Charles Loos - NinaLisa PO D I UM 24

DO 18.11.2021 Alain Remue op de praatstoel D I A LOO G 43

VR 19.11.2021 Luanda Casella & NTGent - Killjoy Quiz PO D I UM 26

ZA 20.11.2021 Een échte Vuûle Jeanette! C UR SUS 55

ZO 21.11.2021 Kunstendag voor kinderen PO D I UM 28

DO 25.11.2021 Nomadland F I LM 25

ZO 28.11.2021 Bruno Vanden Broecke & KVS - Para PO D I UM 30

DO 02.12.2021 Minari F I LM 31

DI 07.12.2021 Ann Dumon - Zero waste, leven zonder afval LE Z I N G 46

WO 08.12.2021 Angelo Tijssens op de praatstoel D I A LOO G 44

DO 09.12.2021 Kamal Kharmach - Mag ik even? PO D I UM 32

ZA 11.12.2021 Verwendag - Tien jaar bib MEER VAN DAT 64

ZA 11.12.2021 Laika & Zefiro Torna - BALSAM PO D I UM 34

Vanaf MA 13.12.2021 Samen studeren MEER VAN DAT 68

DO 16.12.2021 Hulp bij het kiezen van mijn smartphone LE Z I N G 47

Nog t.e.m. ZA 30.10.2021 Kusterfgoed - Een jaar op het veld 62

WO 03.11 t.e.m.  
VR 31.12.2021

Simonne Hens - Schilderijen en quilts 62

Nog t.e.m. ZO 07.11.2021 Beaufort 21 60

Nog t.e.m. ZO 07.11.2021 Belle Epoque Schatten - Kindertijd in de Belle Epoque 61

ZA 02.10.2021 Double Take Cinematic Circus - Jump Cut PODIUM 14

Vanaf ZA 02.10.2021 De Leesjury MEER VAN DAT 67

DO 07.10.2021 Koken met vruchten, kruiden en specerijen CURSUS 56

VR 08.10.2021 CAROUSEL - Eternity PODIUM 16

Vanaf DI 12.10.2021 Tekenen en schilderen (introductie) CURSUS 53

WO 13.10.2021 La Llave Maestra - Pareidolia (5+) PODIUM 17

WO 13.10.2021 Lize Spit op de praatstoel DIALOOG 39

DO 14.10.2021 Tenet FILM 18

ZO 17.10.2021 Stef Bos - Bloemlezing PODIUM 19

WO 20.10.2021 Jan Knudde op de praatstoel DIALOOG 40

VR 22.10.2021 Blankenbergsche klaps - Gebouwen met een verhaal PODIUM 22

VR 22.10.2021 Ibernice MacBean & Billie Kawendé - Double Bill PODIUM 20

MA 25.10.2021 Isolde Willems - Boost je geluk en positiviteit LEZING 41

Vanaf WO 27.10.2021 Boekenverkoop MEER VAN DAT 63

Vanaf WO 27.10.2021 Boetseren en keramiek (gebruiksgoed) CURSUS 50

DO 28.10.2021 Online bankieren LEZING 42

VR 29.10.2021
LOD / Marlies Tack, Jakob Ampe & Kristien De Proost - 
Zoutmijnen & Zenuwlijders

PODIUM 23

NAJAAR 2021

Blader naar de cultuurkalender 2021-2022 achterin deze brochure, 
en ontdek als eerste wat het voorjaar 2022 in petto heeft. De integrale  

voorjaarsbrochure is beschikbaar vanaf december 2021.
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PODIUM EN FILM



Geïnspireerd door de films van Tim Burton en Terry Gilliam duikt 
Jump Cut in de eigenzinnige levens en woonkamer van Raphael 
Herault en Summer Hubbard, a.k.a. Double Take Cinematic Circus. 
Vanuit een licht surrealistisch perspectief kijk je mee hoe het duo 
samen het leven doorkruist, daar waar de eenvoudigste momenten 
net de belangrijkste worden, en je zelfs poëzie vindt in de meest 
tragische gebeurtenissen.  
 
Jump Cut combineert acrobatie en cinematografie in een unieke 
openluchtvoorstelling voor de ganse familie, op de site van het 
toekomstige cultuurhuis.

15:00 — CIRCUS
SEIZOENSOPENER

Voorstelling op locatie: Autocar- en busparking Blankenberge  

aan De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 –  
kind (-18) € 5 – vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

Double Take  
Cinematic Circus

Jump Cut   

ZATERDAG 02.10.2021

© Fotokultuur

VAN EN MET Raphael Herault en Summer Hubbard COPRODUCTIE 30CC/CIRKL, Théâtre de 
Rungis, Theater op de Markt/Dommelhof, La Cascade, Dirque & Fien, Wolubilis en Miramiro
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CAROUSEL
Eternity

20:00 — KLASSIEKE MUZIEK

Het CAROUSEL Chamber Music Ensemble 
werd opgericht in 2019 en brengt twaalf 
uitmuntende en internationaal gevestigde 
musici samen rond de Belgische klarinettist 
Annelien Van Wauwe. De leden van CAROUSEL 
zijn prijswinnaars van gerenommeerde concours 
zoals het Internationaler Musikwettbewerb 
der ARD in München, en de International 
Tchaikovsky Competition. 

Het programma Eternity presenteert twee 
tijdloze canonwerken in een verfrissend 
kleurrijke octetbezetting.

Programma:

• W.A. Mozart – Duo voor cello en fagot K. 292  
• F. Schubert – Octet in F Groot D. 803

 La Llave Maestra  
Pareidolia (5+)   

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

Kijk, er is niet wat er is. Of… er is meer dan je ziet!  
Een jas wordt een zanger, een tutu, een 
struisvogel, een papieren zak en een monster.  
Of zie jij iets anders?

Het Spaans-Chileense theatergezelschap La 
Llave Maestra creëerde met Pareidolia een 
weergaloze ode aan de ‘ver-beelden-de’ 
fantasie; een droomvlucht doorheen een 
komisch en poëtisch universum vol dans, 
muziek, licht, stofjes, maskers en clownerie  
die je met open mond achterlaat.

VRIJDAG 08.10.2021 WOENSDAG 13.10.2021

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – vrijetijdspas Blankenberge € 10,50
CC Blankenberge — Saveryszaal

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

CONCEPT EN CHOREOGRAFIE Álvaro Morales en Edurne Rankin SPEL Edurne Rankin, Mario Espinosa, Max Pertier,  
Marcela Burgos en Alejandro Nuñez MUZIEK Gorka Pastor

KLARINET Annelien Van Wauwe FAGOT Marceau Lefèvre HOORN Premysl Vojta VIOOL Daniel Rowland en Nicolas Dupont  
ALTVIOOL Mihai Cocea CELLO Louis Rodde CONTRABAS Wies de Boevé

ONTDEK!

© Joëlle Van Autreve
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Slechts gewapend met één woord – Tenet – 
moet de Protagonist (John David Washington) 
de wereld zien te redden van de dreiging 
van Wereldoorlog III. Reizend door een 
schemerwereld van internationale spionage, 
raakt hij verzeild in een missie die zich afspeelt 
buiten de bestaande tijd.

Tenet is de nieuwste actiethriller van regisseur 
Christopher Nolan, die in het verleden reeds 
tekende voor kaskrakers als Inception, 
Interstellar en Dunkirk.

Belgium Pier (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge)
Basis € 6 – jong volk € 4 – vrijetijdspas Blankenberge € 5
Ondertiteling: NL

Tenet

Een overrompelend, alle verwachtingen 
overtreffend schouwspel. 

– HUMO      

REGIE Christopher Nolan CAST John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh en Elizabeth Debicki

20:00 — FILM

Stef Bos
Bloemlezing

20:00 — MUZIEK 

Een intieme voorstelling  
Stef alleen met piano  
Een laboratorium voor nieuwe songs  
En een haven voor ouder werk  
Dichterbij dan ooit  
Bijna transparant  
En elke avond anders

DONDERDAG 14.10.2021 ZONDAG 17.10.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal  

Basis € 17,50 – jong volk € 13,50 – senioren € 16 – vrijetijdspas Blankenberge € 15,50

Alleen sterke verhalenvertellers 
slagen erin om zelfs in een sobere 
setting een publiek muisstil te 
doen genieten. Het maakt Stef 
Bos een uitzonderlijk artiest, 
zanger en fenomeen. 

– Musiczine     

© Warner Bros Pictures
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DOUBLE BILL – ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN 
 
Ibernice MacBean 
 
Met haar warme en donkere soulstem brengt Ibernice MacBean 
hulde aan Burt Bacharach, een Amerikaans producer, arrangeur  
en componist. Tussen 1960 en 1980 schreef Bacharach talloze 
songs voor artiesten als The Carpenters, Aretha Franklin en  
Dionne Warwick.  
 
Een klassevol eerbetoon, onder muzikale begeleiding van  
Trio Johan Clement. 

Billie Kawendé  
 
Billie Kawendé groeide op in een familie waar muziek geen optie 
was, maar een must. Congolese rumba en hiphop, maar vooral soul 
en jazz kreeg ze met de paplepel ingegeven.  
 
Billie wil zingen vanuit haar ziel, trouw aan de tijdloze schoonheid 
van oude soulnummers van onder meer The Staple Singers, die ze 
geheel eigen van een frisse Billie-touch voorziet. 

20:00 — MUZIEK

Ibernice MacBean  
& Billie Kawendé 

Double bill 

VRIJDAG 22.10.2021

ONTDEK!

CC Blankenberge – Saveryszaal

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 –  
vrijetijdspas Blankenberge € 10,50
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Blankenbergsche klaps
Gebouwen met een verhaal 

14:30 — DIALECTNAMIDDAG

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. 

VRIJDAG 22.10.2021

CC Blankenberge – Consciencezaal 

Leden/jongeren € 2 – niet-leden € 5 – vrijetijdspas Blankenberge € 4
Deze Blankenbergsche klaps kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

19:15 — INLEIDING 
20:00 — MUZIEKTHEATER  

Dat is nogal n’n hof, jong! 
Uwen hof, dat is uw leven zeker. Meneer Dokteur!  
6 maart 1945 
8.00 groot-alarm.  
Er komen geweldig veel vliegers over. 
Im Bett bleiben!  
Sie hören mich? Im Bett bleiben! 

Tien classeurs, honderden pagina’s.  
Een letterzetter houdt zijn leven krampachtig 
bij door te schrijven en te herschrijven. Zijn 
kleindochter reist zijn schrijfsels achterna, 
samen met haar vader. Met de fiets en de trein 
door Duitse velden, op zoek naar het verleden.

Zoutmijnen & Zenuwlijders is een muzikale 
familiekroniek vol stemmen, gedachten en 
verhalen. Kristien De Proost portretteert 
grootvader, vader én kleindochter op een 
partituur van Jakob Ampe.

VRIJDAG 29.10.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

GASTSPREKERS Inga Scharley en Nancy Van Reck ORGANISATIE Bibliotheek Blankenberge

LOD / Marlies Tack, Jakob Ampe 
& Kristien De Proost 

Zoutmijnen & Zenuwlijders

TEKST EN REGIE Marlies Tack SPEL Kristien De Proost MUZIEK EN ZANG Jakob Ampe en Anu Junnonen SCENOGRAFIE Jelle Clarisse 
LICHTONTWERP Marlies Jacques TECHNIEK Johannes Ringoot PRODUCTIELEIDING Rozemarijn Van Kalmthout COACHING Josse 
De Pauw PRODUCTIE LOD muziektheater COPDRUCTIE d e t h e a t e r m a k e r en Kunstencentrum Voo?uit MET STEUN VAN de TAX 
Shelter maatregel van de Belgische Federale overheid, CAMPO, De Grote Post, Marc Tack en Yinka Kuitenbrouwer TAX SHELTER PARTNER 
Flanders Tax Shelter

© Kurt Van der Elst
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Nomadland

In 2008 wordt Amerika getroffen door een zware 
economische crisis. Fern (Frances McDormand) 
verliest haar huis en bedrijf, waarop ze nood-
gedwongen een leven als moderne nomade 
aanvat. In haar camper – gedoopt Vanguard – 
trekt ze doorheen het Amerikaanse Westen van 
seizoensjob naar seizoensjob. 

Maar het zijn vooral de ontmoetingen met 
gelijkgestemden, medenomaden, die een 
onmiskenbare indruk op haar nalaten.  

In het Oscarwinnende Nomadland spelen 
professionele acteurs en echte nomaden naast 
elkaar, wat de film een uitzonderlijk authentiek 
en intiem karakter geeft.  

Belgium Pier (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge)  
Basis € 6 – jong volk € 4 – vrijetijdspas Blankenberge € 5
Ondertiteling: NL

REGIE Chloé Zhao CAST Frances McDormand, David Strathairn, Swankie, Linda May en Bob Wells 

Isnelle da Silveira,  
Dyna & Charles Loos
NinaLisa

20:00 — MUZIEKTHEATER

Nina Simone was singer-songwriter, pianist, 
burgerrechtenactivist en een levende legende. 
Maar ze was ook de moeder van een meisje, 
Lisa Simone. Na het overlijden van haar moeder, 
stuit Lisa bij toeval op Nina’s autobiografie.  
De herinneringen worden tastbaar en er ontspint 
zich een gesprek tussen de twee vrouwen, over 
liefde en familie, strijdlust en ziekte. 

In het internationaal geprezen NinaLisa 
versmelten jazz en klassieke muziek tot 
een theatrale, muzikale odyssee. Zonder 
champagne, maar in het gezelschap van 
een doorwinterde pianist en twee prachtige 
stemmen.

VRIJDAG 12.11.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – vrijetijdspas Blankenberge € 10,50
Taal: FR

20:00 — FILM DONDERDAG  25.11.2021

CONCEPT Thomas Prédour en Isnelle da Silveira ZANG EN SPEL Isnelle da Silveira en Dyna TOETSEN Charles Loos  
COPRODUCTIE Ferme du Biéreau en Théâtre Le Public

ONTDEK!

© Searchlight Pictures© Alice Piemme
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CONCEPT EN REGIE Luanda Casella SPEL Luanda Casella, Yolanda Mpelé en Lindah 
Nyirenda ZANG Maïmouna Rachels, Timia Van Der Linden en Helena Casella COMPOSITIE 
Pablo Casella COPRODUCTIE workspacebrussels en De Grote Post 

In Killjoy Quiz neem je deel aan een schijnbaar gezellige televisiequiz. 
Zoals steeds levert een correct antwoord punten op. Maar wat 
betekent het om een quiz te winnen? Je kunt veel weten over de 
wereld, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook de complexiteit achter 
de feiten begrijpt. 

Killjoy. Een spelbreker. Iemand die opzettelijk het plezier van anderen 
vergalt. In Killjoy Quiz ontpopt deze spelbreker zich tot iemand die 
klaar staat elke vorm van vooroordelen de kop in te drukken, ook 
wanneer dat oncomfortabel is. De relatieve voorspelbaarheid van de 
quiz maakt zo gaandeweg plaats voor een veel pittiger denkoefening.

19:15 — INLEIDING 
20:00 — THEATER  

Luanda Casella  
& NTGent 

Killjoy Quiz

VRIJDAG 19.11.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 –  
vrijetijdspas Blankenberge € 10,50
Taal: EN | Boventiteling: NL

© Michiel Devijver

De speelse quizvorm verhoogt je 
betrokkenheid als kijker én verhindert  
dat het geheel pamflettair theater wordt.  
De zoektocht naar ‘de meest woke 
mens ter wereld’ is bij momenten ook 
ontzettend grappig. 

– De Standaard      
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ZONDAG 21.11.2021 

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 figurentheater-
voorstelling in een klein tentje voor 15 
toeschouwers. Elke 15 minuten start een 
nieuwe voorstelling.  

• DOELGROEP: 5+
• LOCATIE: Sint-Rochusplein (Albertstraat 1) 

RAARHAAR

Met koffers vol gekke spullen toveren de 
kappers van dit wakko kapsalon elke snit 
om tot een klein kunstwerkje: van stoere 
hanenkammen en fragiele bloemstukjes, tot 
autoracebanen of krullen, toeters en bellen.

• DOELGROEP: alle leeftijden
• LOCATIE: Bibliotheek – Groot Salon

In 2020 werd Kunstendag voor kinderen noodgedwongen geannuleerd. Maar opgeven staat niet in 
ons woordenboek! Het sappige, knotsgekke en kriebelende programma wordt integraal hernomen 
tijdens de editie van 2021, op zondag 21 november.

PROGRAMMA

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. 

• DOELGROEP: 9+ (jongere spruiten kunnen 

 ook deelnemen, mits begeleiding)

• LOCATIE: Belle Epoque Centrum 

BEELDEND GEPEUTER 

Kneden, mengen, scheuren en kleuren: deze 
activiteit is er op maat van de allerjongsten. 
Door middel van experiment met diverse 
materialen (verf, papier, zand, kleur etc.) 
ontstaan kleine knutselwerkjes. 

• DOELGROEP: peuters van 1 tot 3 jaar en 
hun ouders/grootouders/… 

• LOCATIE: Bibliotheek – Speelkamer 

KLEURRIJK ZOUT EN KUNSTIGE CAKEJES

Met gekleurd zout en een lege bokaal in 
de aanslag, tover je golvende patronen 
tevoorschijn in zachte kleuren. 

Honger na zoveel inspanning? Bij de kunstige 
bakkers kan je naar hartenlust cupcakes 
decoreren met eetbaar moois én deze ook 
verorberen.

• DOELGROEP: alle leeftijden
• LOCATIE: Bibliotheek – Groot Salon

MAFFE TRAPPERS

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. 

• DOELGROEP: 6+
• LOCATIE: Sint-Rochusplein (Albertstraat 1) 

Kunstendag voor kinderen 
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ORGANISATIE: Belle Epoque Centrum, Bibliotheek Blankenberge, Cultuurcentrum Blankenberge, 
Jeugddienst Blankenberge en Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.
I.s.m. Gezinsbond Blankenberge, Skriewer, VCOK en de Lustige Velodroom.

Alle activiteiten doorlopend van 14:00 tot 17:00

Gratis

Meer info volgt via 

www.blankenberge.be/cultuur



Bruno Vanden Broecke & KVS 
Para

20:00 — THEATER

Acteur en theatermaker Bruno Vanden Broecke 
speelt Para: een monoloog van formaat geënt 
op een vergeten brok recente geschiedenis, 
namelijk de grootschalige Belgische militaire 
interventie in Somalië in 1992-93. 

Para is aanklacht noch lofzang, maar 
onderzoekt de complexe tragiek van 
internationale vredesoperaties. 

Het is een verhaal over idealisme en 
onvermogen, over nobele doelstellingen en 
smerige praktijken. 

ZONDAG 28.11.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 15 – jong volk € 11 – senioren € 13,50 – vrijetijdspas Blankenberge € 13

20:00 — FILM 

Jacob Yi verhuist met zijn gezin van de 
grootstad naar het Amerikaanse platteland. 
Zijn droom van een eigen boerderij moet 
de familie aan een beter leven helpen. Hun 
nieuwe levensstijl – in een huis op wielen, in 
het midden van een veld – vraagt echter meer 
aanpassingsvermogen dan verwacht. 

Hun leven neemt een onverwachte wending 
met de komst van een atypische, geniepige, 
maar liefhebbende grootmoeder. Tussen de 
instabiliteit en de uitdagingen van dit nieuwe 
leven, zal het gezin ongelooflijke veerkracht 
tonen en leren wat het werkelijk betekent om 
thuis te zijn.

DONDERDAG 02.12.2021

Belgium Pier (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge) 
Basis € 6 – jong volk € 4 – vrijetijdspas Blankenberge € 5
Ondertiteling: NL

TEKST David Van Reybrouck REGIE Raven Ruëll SPEL Bruno Vanden Broecke 

Minari

REGIE Lee Isaac Chung CAST Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho en Will Patton

© A24

© Thomas Dhanens

Bruno Vanden Broecke  
is de koning van de monoloog. 

– De Standaard      

Minari is een prachtige, ontroerende film 
over ontwortelde mensen en het planten 
van zaadjes. 

– Nieuwsblad      
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Tijdens zijn eindejaarsconference blikt Kamal Kharmach voor het 
derde jaar op rij terug op de voorbije 365 dagen. 

2021. Het jaar waarin het Capitool werd bestormd en de drugsmaffia 
ontmaskerd. Het jaar waarin we meer dan eens beseften hoe 
essentieel kappers zijn.  
2021, waarin de Rode Duivels naar het EK trokken, en sportmannen 
en -vrouwen allerlei naar de Olympische Spelen. Het jaar van de 
vaccinatiechaos. 

Kortom: het uitgelezen jaar voor een snedige, scherpe en  
spitante terugblik. 

20:00 — HUMOR 

Kamal Kharmach

DONDERDAG 09.12.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 17,50 – jong volk € 13,50 – senioren € 16 –  
vrijetijdspas Blankenberge € 15,50

Mag ik even? 

© Jef Boes

Kamal Kharmach vindt een mooi 
evenwicht tussen de cynische 
humor uit zijn beginjaren en 
de brede populariteit die hij 
ongegeneerd nastreeft.

– De Standaard      
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Laika & Zefiro Torna 
BALSAM

BALSAM is een zinnenprikkelend laboratorium; 
een voorstelling waarin muziek in dialoog gaat 
met ongewone geuren, smaken en sensaties. 
Op de tonen van traditionele gezangen en 
15e-eeuwse polyfonie, ben je getuige van een 
uniek alchemistisch experiment. 

Druppels stollen tot eetbare parels, houtskool 
wordt een zoete lekkernij. BALSAM is zinnelijk 
en spiritueel, aards en hemels tegelijk. Een ode 
aan het leven en het mysterie ervan. 

ZATERDAG 11.12.2021

CC Blankenberge – Saveryszaal    

Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

Naast de invulling van het avondprogramma, staat het cultuurcentrum ook garant voor een stevig 
scholenaanbod. Dat aanbod spreidt zich van de allerjongsten in de peuterklasjes tot en met de 
jongvolwassenen van het secundair onderwijs.

Samen met de artiesten en gezelschappen, 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. 

MUZIKAAL CONCEPT Jurgen De bruyn ZINTUIGLIJK CONCEPT Peter De Bie en Sara Sampelayo REGIE Jo Roets ZANG EN 
MUZIKANTEN Elly Aerden, Raphaël De Cock, Philippe Laloy, Jean-Philippe Poncin en Jurgen De Bruyn ALCHEMISTEN Peter De Bie, 
Sara Sampelayo/Simone Milsdochter en Bram Smeyers/Arnout Vandamme COPRODUCTIE Le Volcan en Le Channel 

ONTDEK!

uit ‘De Kleine Prins’ (Theater Malpertuis) © Fred Debrock 

Schoolvoorstellingen

INFO

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

© Kathleen Michiels

20:00 — MUZIEK

Een op alle vlakken fenomenale voorstelling.

– Concertnews      
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Annie Van Paemel Lize Spit 

20:00 — BOEKVOORSTELLING 20:00 — PRAATSTOEL

De Blankenbergse Annie Van 
Paemel stelt haar boek Chef-kok 
in IG Auschwitz voor, dat ze 
schreef in samenwerking met 
Dirk Verhofstadt. Ze vertelt het 
verhaal van haar vader Willy Van 
Paemel, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gedwongen werd 
om in de grootkeukens van de 
nazi’s te werken. 

De auteurs gaan ook in op de afkeurenswaardige 
positie die de op winstbejag beluste leiders van 
IG Farben tijdens de oorlog innamen, iets waar 
ze later nauwelijks voor gestraft zijn.

De vondst van enkele liefdesbrieven aan Willy’s 
verloofde Yvonne Schollen, groeide uit tot een 
boek dat een indringend licht werpt op een 
buitengewoon leven. De lezer wordt niet enkel 
getuige van het leed in de concentratiekampen 
en de halsstarrige machtsverhoudingen, maar 
ook van een ontluikende liefde en de pogingen 
van Willy om de ontberingen van anderen  
te verzachten.

Lize Spit schrijft romans, 
columns, poëzie en scenario’s. 
Sinds haar debuut met de 
roman Het smelt (2016) is ze een 
bijzonder populaire auteur in 
Vlaanderen en Nederland. Het 
smelt verkocht meer dan 200.000 
exemplaren en twaalf landen 
kochten de vertaalrechten. 

De roman werd onder meer met een Bronzen  
Uil en de Boekhandelsprijs bekroond. In de 
zomer van 2021 gingen de opnames voor de 
gelijknamige verfilming van start in een regie van 
actrice Veerle Baetens. 

Haar tweede roman Ik ben er niet verscheen in 
december 2020. Het beklemmende verhaal van 
Leo en Simon over toewijding en verraad, over 
loslaten en toch niet zonder elkaar kunnen, werd 
wederom warm onthaald door lezers en critici.

WOENSDAG 22.09.2021 WOENSDAG 13.10.2021

Locatie: Stadhuis – Feestzaal
Gratis toegang

Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

Locatie: Stadhuis – Feestzaal
Interviewer: Carine Slabbinck
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (vrijetijdspas Blankenberge) 
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

© HUMO

© Lieve Blancquaert 

Chef-kok in IG Auschwitz op de praatstoel
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Locatie: CC Blankenberge – Consciencezaal 
Kostprijs: € 15
Deelnemers: min. 20 deelnemers – max. 50 deelnemers
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge

Isolde Willems
Boost je geluk en positiviteit

Isolde Willems is talentspotter, 
zelfvertrouwenbouwer, positivoloog en 
lachdocent. Tijdens deze interactieve en 
aanstekelijke lezing legt ze uit waarom en hoe  
je jouw geluk heel persoonlijk kan kneden.  
Geluk is niet iets waar je op hoeft te wachten, 
maar waar je net zelf een bepalende rol in hebt. 

Met een vleugje humor en een no-nonsense-
aanpak, creëert Isolde een warme omgeving 
– steeds op maat van haar publiek –  
waar schaamteloos gelachen en gevoeld  
mag worden. 

MAANDAG 25.10.202119:30 — LEZING

© VRT
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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. 

Jan wordt geroemd om zijn vakmanschap, 
strategisch inzicht en gepassioneerde voeling 
met het veld. Met veel zorg en toewijding heeft 
hij Radio 2 uitgebouwd tot een succesvol en 
populair radiomerk. Onze stadsgenoot, tevens 
huisinterviewer van de bibliotheek sinds 2013, 
neemt nu zelf plaats op de praatstoel. 

WOENSDAG 20.10.2021

Locatie: Stadhuis – Feestzaal 
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge
Deze praatstoel kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus. 

Jan Knudde
op de praatstoel



Alain Remue

20:00 — PRAATSTOEL

Alain Remue staat sinds 1995 aan het hoofd 
van de Cel Vermiste Personen van de Belgische 
federale politie, opgericht in het Dutroux-
tijdperk. Met Child Focus als partner leidde 
hij verschillende opzienbarende zoekacties, 
onder meer naar An en Eefje, Julie Van Espen 
en Frederik Vanclooster. In de voorbije 25 jaar 
behandelde zijn team zo’n 27.000 dossiers. 

In 2010 schreef Alain Zeg nooit nooit, een 
verhelderend en beklijvend relaas van diverse 
verdwijningen die door de Cel werden 
onderzocht. Het is een boek 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.

DONDERDAG 18.11.2021

Locatie: CC Blankenberge – Consciencezaal 
Interviewer: Jan Knudde
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge
Deze praatstoel kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

© FOTOAKTIEF.BE

op de praatstoel

09:30 — DIGITALE LEZING 

Meer en meer bankkantoren sluiten de deuren, 
betaalautomaten verdwijnen stelselmatig. Voor 
bepaalde diensten kan je niet langer cash 
betalen, en ook bankverrichtingen gebeuren 
steeds vaker elektronisch.

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 met 
betrekking tot veiligheid en privacy belicht.

DONDERDAG 28.10.2021

Locatie: Bibliotheek 
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge
Deze lezing kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

Online bankieren
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Locatie: CC Blankenberge – Consciencezaal
Interviewer: Jan Knudde
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden)  –  
€ 4 (vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge
Deze praatstoel kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen 
aangaande het coronavirus.

© Kris Dewitte
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Blankenbergenaar Angelo Tijssens is een geboren theatermens.  
Al op zijn veertiende richtte hij de jongerentheatergroep  
Les cOjOs del toros op. In 2006 stond hij mee aan de wieg van het 
theatercollectief MARS, en sinds enkele jaren is hij vast lid van de 
artistieke kern van Ontroerend Goed, het Gents theatergezelschap 
dat wereldwijd hoge ogen gooit.

Angelo 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 hij samen met 
auteur Fleur Pierets en actrice Maaike Neuville aan het scenario  
voor Julian, de filmadaptatie van Fleurs gelijknamige boek over  
haar relatie met en het overlijden van haar partner, kunstenaar  
Julian Boom.

20:00 — PRAATSTOEL

Angelo Tijssens

WOENSDAG 08.12.2021

op de praatstoel

DIALOOG



09:30 — DIGITALE LEZING 

Een nieuwe smartphone kiezen uit het ruime 
aanbod is niet altijd eenvoudig. Elk jaar worden 
er tientallen nieuwe modellen op de markt 
gebracht. Waar te beginnen? 

Waar je op moet letten bij je keuze, hangt af 
van jouw persoonlijke behoeften. Tijdens deze 
digitale lezing schenken we aandacht aan onder 
meer het formaat, het besturingssysteem,  
de camera, de batterij en de snelheid van het 
aanbod. Wat je met je nieuwe smartphone gaat 
doen, geeft finaal de doorslag om te bepalen 
welk type toestel het best bij jou past.

DONDERDAG 16.12.2021 

Locatie: Bibliotheek 
Kostprijs:  € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie:  Bibliotheek Blankenberge

Hulp bij het kiezen  
van mijn smartphone

LEZING

19:30 — 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.

DINSDAG 07.12.2021

Locatie: Bibliotheek – Aula 
Kostprijs: € 2 
Deelnemers: min. 10 deelnemers – max. 25 deelnemers 
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. dienst Milieu Blankenberge  
en Bibliotheek Blankenberge 
Deze lezing kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

Ann Dumon 
Zero waste, leven zonder afval
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Lang traject 

Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge) 
Lesgever: Mie Ghesquiere
Deelnemers: min. 6 deelnemers – max. 14 deelnemers
Niet op vakantie- en feestdagen.

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 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 een 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.

NIEUW: GEBRUIKSGOED  

Koffie uit je eigen tas, bloemen in een unieke vaas, of eten uit zelfgemaakte borden.  
Dit gloednieuwe traject – geschikt voor beginners en gevorderden – leert je diverse soorten 
gebruiksgoed vervaardigen in jouw persoonlijke stijl. Met een inleiding tot gipsen mallen,  
draaien op het wiel en glazuren. 

Boetseren en keramiek

Vrij atelier – wekelijks

Aantal lessen: 30

Startdatum: 16.09.2021

Uren: do 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 260 (excl. materiaal)

Vrij atelier – tweewekelijks

Aantal lessen: 15

Startdatum: groep 1: 16.09.2021 | groep 2: 23.09.2021

Uren: do 14:00 tot 17:00

Kostprijs: € 130 (excl. materiaal)

Aantal lessen: 5

Startdatum: 22.09.2021

Uren: wo 18:30 tot 21:00

Kostprijs: € 45 (excl. materiaal)

Aantal lessen: 25

Startdatum: 27.10.2021

Uren: wo 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 215 (excl. materiaal)
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Kleuter- en jeugdatelier 

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 lesgever de bijzonderheden 
van schilderen, boetseren, grafiek etc. 

Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Cornelia Boudens
Kostprijs: volledig jaar (30 lessen) € 180* – half jaar (15 lessen) € 90
Deelnemers: min. 6 deelnemers – max. 12 deelnemers
Niet op vakantie- en feestdagen. *€ 67 in combinatie met een cursus muziek of woord SAMW

Locatie: De Speeldoze (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Jonas Ghyselen
Deelnemers: min. 6 deelnemers – max. 13 deelnemers 
Niet op vakantie- en feestdagen.

Tekenen en schilderen
Lang traject 

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

Start: 18.09.2021

Uren: za 13:00 tot 15:00

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

Start: 18.09.2021

Uren: za 10:00 tot 12:00

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

Start: 22.09.2021

Uren: wo 16:00 tot 18:00

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

Start: 22.09.2021

Uren: wo 13:30 tot 15:30

Mogelijkheid tot één proefles.

Lang traject 

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 steeds centraal.

Aantal lessen: 10

Startdatum: 12.10.2021

Uren: di 18:30 tot 21:30

Kostprijs: € 65 (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 persoonlijk artistiek proces.

Aantal lessen: 12

Startdatum: 28.09.2021

Uren: di 13:30 tot 16:00

Kostprijs: € 78 (excl. materiaal)
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Boekbinden –  
de geheime Belgische binding

Boekbinder Dirk Demeulenaere houdt ervan om 
de oude ambacht van het boekbinden levend 
te houden en deze met anderen te delen. 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. 

Locatie: Bibliotheek – Aula
Lesgever: Dirk Demeulenaere
Kostprijs:  € 18 (incl. materiaal)
Deelnemers: min. 8 deelnemers – max. 10 deelnemers
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. Bibliotheek Blankenberge
Deze workshop kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus.

Locatie: Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Katrien Vandenberghe 

Kostprijs: € 23 (incl. broodjeslunch)
Deelnemers: min. 8 deelnemers – max. 12 deelnemers 
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge
Deze workshop kreeg een nieuwe datum n.a.v. de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus. 

Kort traject

Elk jaar sluiten de Vuûle Jeanetten het carnavals-
weekend 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 tijdens het maken van het 
authentieke onderpak, dat gedragen wordt onder 
het kostuum. Daarnaast krijg je ook instructies om 
een indrukwekkende, stevige Jeanettehoed  
te vervaardigen.

INTERESSE? 
Begin dan alvast uit te kijken  
naar volgende zaken: 
• zestal grote, oude T-shirts 
• petflessen 
• plastieken en stoffen bloemen 
• lintjes

BRENG OOK MEE:
• naaimachine, indien je dit hebt
• stikzijde, indien je dit hebt 

18:30 TOT 22:00 — WORKSHOPDINSDAG 21.09.2021 ZATERDAG 20.11.2021

Een échte Vuûle Jeanette! 
Kort traject

09:00 TOT 16:00 — WORKSHOP

© Cheyenne Mistiaen

© De Boekbinder
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Koken met vruchten brengt ons vaak niet veel verder dan een 
traditionele confituur of appelmoes, maar de mogelijkheden zijn 
eigenlijk oneindig. Herborist Sofie Darwich laat je tijdens deze 
kookworkshop watertanden bij een confituur van wilde bessen, een 
kruidige pompoenchutney, een hartige tapenade van rozenbottel, 
bramenketchup en een gin met sleedoorn. Sommige bereidingen kan 
je meteen proeven, andere neem je mee naar huis omdat hun smaken 
pas na enige tijd echt tot hun recht komen. 

19:00 TOT 22:00 — WORKSHOP 

Koken met vruchten, 
kruiden en specerijen

DONDERDAG 07.10.2021

Kort traject

BRENG MEE:

• keukenhanddoek
• snijplank 
• goed mes
• bokaal inhoud 100 ml
• bokaal inhoud 200-300 ml
• bokaal inhoud 350-500 ml
• ev. passe-vite en stevige zeef
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Locatie: Dienstencentrum De Bollaard – leskeuken en cafetaria 
(Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Sofie Darwich 
Kostprijs: € 30 (incl. uitgebreide proeverij)
Deelnemers: min. 10 deelnemers – max. 16 deelnemers  
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge  
i.s.m. Dienstencentrum De Bollaard 



MEER VAN DAT



Beaufort is de driejaarlijkse triënnale voor 
hedendaagse kunst aan zee. Voor deze zevende 
editie werd Heidi Ballet opnieuw aangesteld 
als curator. Zij selecteerde een mix van binnen- 
en buitenlandse kunstenaars die samen 21 
kunstwerken realiseren: twee werken per  
badstad en één overkoepelend project dat  
de kustlijn afreist.

Beaufort 21 onderzoekt hoe de mens onderhevig 
is aan de wil van de natuur, met specifieke 
aandacht voor het thema vergankelijkheid: van 
mens en materiaal, maar ook van de fluctuerende 
interpretatie van de geschiedenis. 

In Blankenberge bezichtig je volgende werken:

• The Dancers V (A marine mammal invoking 
higher spirits) – Marguerite Humeau 
Locatie: strand nabij Westerstaketsel 
(Wenduinse Steenweg 15)

• Forgiving Change – Timur Si-Qin  
Locatie: Sint-Rochusplein (Albertstraat 1)

Beaufort 21   

NOG T.E.M. ZONDAG 07.11.2021

Openluchttentoonstelling

Koop jouw infogids voor € 1 in het Infopunt Toerisme (Hoogstaat 2, 8370 Blankenberge)
Organisatie: Westtoer i.s.m. Stad Blankenberge
www.beaufort21.be | www.beaufortbeeldenpark.be 

Het aanbod aan vrijetijdsverdrijf is voor kinderen 
vandaag onuitputtelijk: ze gamen, kijken 
televisie, gaan naar de film en maken hun 
eigen videodagboeken. Maar hoe spendeerden 
kinderen in tijden van de belle époque hun vrije 
tijd? Wat waren hun favoriete spelletjes? Met 
welk speelgoed speelden ze? En hoe zag de 
kindermode er uit? 

In deze tijdelijke tentoonstelling belicht het Belle 
Epoque Centrum kindertijd anno 1900, met een 
boeiende verzameling vol vergeten schatten en 
kostbare herinneringen. 

NOG T.E.M. ZONDAG 07.11.2021

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 (standaardticket € 5)

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 

Belle Epoque Schatten
Kindertijd in de Belle Epoque

© Huis Van Alijn 
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Kleine expo’s in de bib

Locatie: Bibliotheek – Groot Salon
Vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

WOENSDAG 03.11  
TOT VRIJDAG 31.12.2021

NOG T.E.M. ZATERDAG 30.10.2021

Simonne Hens

Kusterfgoed

Schilderijen en quilts 

Een jaar op het veld

Tijdens de jaarlijkse boekenverkoop gaan 
enkele honderden romans, jeugdboeken en 
informatieve werken de deur uit. Ook een 
beperkt aantal strips, tijdschriften, cd’s en 
dvd’s wachten op een tweede leven. Vul je 
persoonlijke collectie aan voor een prikje.

Locatie: Stadhuis – inkomhal
Gratis toegang

Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag, wordt mogelijk begrensd om een veilig bezoek te garanderen.

Boekenverkoop

Wo 27.10.2021 14:00 tot 17:00

Do 28.10.2021 14:00 tot 17:00

Vr 29.10.2021 14:00 tot 17:00

Za 30.10.2021 09:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00
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De bibliotheek viert haar tiende verjaardag in  
het gebouw van de vroegere Rijksmiddelbare 
school in de Onderwijsstraat. Voor sommigen 
die hier schoolliepen een vertrouwde omgeving, 
voor anderen een plek vol verborgen kamers  
en hoekjes. 

De bibliotheek is trots op haar collectie en 
leners, en wil ze dan ook beide in de bloemetjes 
zetten. Kom langs op de jaarlijkse verwendag 
en vier samen met de medewerkers van de bib 
tien jaar vol lezen, leren, luisteren, ontdekken 
en verwonderen. De folkklas van de Academie 
zorgt voor een muzikale noot.

Geniet je ook zo van fictie en wissel je 
graag jouw leeservaringen uit met andere 
boekenliefhebbers? Dan ben je bij de leesclub 
aan het juiste adres. 

Vanaf oktober stopt onze nieuwe 
leesclubbegeleider Heleen Debruyne, auteur en 
radiomaker bij Klara, de bijeenkomsten in een 
nieuw jasje. We hopen jullie opnieuw te mogen 
verwelkomen!

Verwendag – tien jaar bib 

Za 11.12.2021 10:00 tot 17:00

Locatie: Bibliotheek
Gratis toegang

Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag, wordt mogelijk begrensd om een veilig bezoek te garanderen.

Leesclub

Meer info vanaf september via blankenberge.bibliotheek.be.

© HUMO
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Jonge springers

BOEKENKAFTDAG  

Koop bij het begin van het schooljaar 
geen kaftpapier voor schoolboeken en 
-schriften, maar trek richting de bib voor 
de boekenkaftdag. Wij zorgen voor gratis 
kaftpapier en -materiaal. Zo wordt een soms 
vervelend karweitje een gezellige voormiddag.

Za 04.09.2021 10:00 tot 12:00

Locatie: Bibliotheek – Speelkamer
Gratis toegang

DE LEESJURY  

In De Leesjury (voorheen Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen) 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.

Za 02.10.2021 Startvergadering

Za 27.11.2021 -

Za 15.01.2022 -

Za 19.02.2022 -

Za 26.03.2022 -

Uren op afspraak voor elke individuele leesgroep.

Locatie: Bibliotheek
Gratis (inschrijven verplicht)
Interesse? Meld je aan vóór woensdag 
29.09.2021 in de Kleine Bib, of stuur een  
mail naar inge.desutter@blankenberge.be. 

LUISTEROORTJES  

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.

Za 18.09.2021 11:00 tot 11:30

Za 16.10.2021 11:00 tot 11:30

Za 20.11.2021 11:00 tot 11:30

Locatie: Bibliotheek – Speelkamer
Gratis toegang
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SAMEN STUDEREN  

Heb je nood aan een stille studeerplek? 
Haal je motivatie uit studeren in groepsverband?
Ben je thuis snel afgeleid?

Wie lid is van de bib kan tijdens de blokperiode 
van ’s ochtends tot sluitingstijd bij ons terecht 
om te studeren in een rustige omgeving.

Maandag 13.12.2021 tot maandag 31.01.2022

Maandag, dinsdag en donderdag 08:30 tot 18:00

Woensdag en vrijdag 08:30 tot 19:00

Zaterdag 10:00 tot 13:00

Locatie: Bibliotheek
Gratis WiFi ter beschikking.

BIEBLO  

Bieblo is een handige tool die kinderen 
tussen zes en elf jaar oud helpt om boeken te 
zoeken die ze leuk vinden. Geef je favoriete 
onderwerpen in, en krijg boekentips die op dat 
moment beschikbaar zijn in de bib.

Meer info: blankenberge.bibliotheek.be/bieblo
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FUNDELS  

Fundels zijn digitale prentenboeken en eerste 
leesboekjes voor kinderen, aangevuld met 
animatiefilmpjes, educatieve spelletjes en leuke 
oefeningen.

Via jouw Mijn Bibliotheek-account kan je elk 
kalenderjaar zeven Fundels lenen voor een 
termijn van vier weken. Je kan de geleende 
titels ook offline raadplegen. 

Gratis voor leden van de bib.
Meer info: blankenberge.bibliotheek.be/fundels

Jonge springers
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Onze diensten

DIGI-HULP  

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.

Dienstencentrum De Bollaard

Maandag tot donderdag 14:00 tot 16:00

Bibliotheek

Vrijdag 10:00 tot 12:00

Gratis 
Meer info en inschrijvingen: digi-ateljee.weebly.com
Niet op vakantie- en feestdagen,  

wel in juli en augustus (zomerregeling).

BOEKENDIENST AAN HUIS  

Lees je graag, maar lukt het je niet om zelf naar 
de bibliotheek te komen? Of ken je een fervent, 
maar minder mobiel 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.

Gratis voor leden van de bib.
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E-READERSERVICE 
 
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 jouw 
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.

CLOUDLIBRARY
  
E-boeken lezen op je eigen tablet, smartphone, 
computer of e-reader? Dat kan via het platform 
cloudLibrary. Je kan telkens maximaal twee 
boeken lenen voor een termijn van zes weken. 
Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de 
e-boeken automatisch van je toestel. Je kan 
daarnaast maximaal twee e-boeken reserveren 
die je later nog eens wilt lezen.

Gratis voor leden van de bib. 
Meer info: blankenberge.bibliotheek.be/ 
e-boeken-lezen-op-je-eigen-toestel

Onze diensten

MIJN LEESTIPPER  

Op zoek naar een goed boek? Mijn Leestipper 
geeft je elke maand leestips naar je eigen 
smaak en voorkeur. De boekentips komen 
recht uit de fictiecollectie van de bib en zijn 
gebaseerd op jouw leenhistoriek en leesprofiel. 
Met Mijn Leestipper weet je vanaf nu altijd wat 
gelezen.

Interesse? Meld je aan op mijnleestipper.
bibliotheek.be met je Mijn Bibliotheek-profiel.
Meer info:  
blankenberge.bibliotheek.be/mijn-leestipper 

HISTORISCH INFOPUNT  

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.
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MOEDERGROEP DAYA  

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.

TAALPUNT NEDERLANDS 
 
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 beschikbaar met 
diverse oefenprogramma’s.

Locatie: Bibliotheek – zolderverdieping
Gratis toegang

Onze diensten
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GRATIS GIDSBEURTEN

GIDSBEURTEN À LA CARTE

KERSTCONCERT

OPEN MONUMENTENDAG

• Van april tot december 
• Gethematiseerde wandelingen langsheen de prachtige belle-époquewoningen onder begeleiding 

van gespecialiseerde stadsgidsen.  
• Aanbod enkel geldig voor individuen. 
• Meer info: www.belleepoquecentrum.be/gratis-gidsbeurten

Belle Epoquewandeling
Duur: 60 min. | Prijs per gids: € 50 

Stadwandeling, maritieme wandeling, Art Nouveauwandeling, Interbellumwandeling,  
Groote Oorlog-wandeling of funeraire wandeling
Duur: 120 min. | Prijs per gids: € 75 

Je kan ook vragen naar een combinatie van de verschillende wandelingen. 
Kies zelf het vertrek- en eindpunt.

Meer info: www.belleepoquecentrum.be/op-wandel-met-gids

• Woensdag 22.12.2021 – 19:00
• Sint-Rochuskerk (Albertstraat 1, 8370 Blankenberge)
• Gratis toegang
• Een sfeervolle avond met heerlijke kerstliederen gebracht door de koren,  

de samenzangklassen en het strijkorkest.

•  Zondag 12.09.2021 – 10:00 tot 18:00
•  Gratis toegang

Belle Epoque Centrum    

Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge 
T 050 636 640 | belle.epoque@blankenberge.be | www.belleepoquecentrum.be 

STEDELIJKE ACADEMIE 
VOOR MUZIEK EN WOORD

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 

BELLE EPOQUE
CENTRUM
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Dienstencentrum De Bollaard    

Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge 
T 050 431 202 | bollaard@blankenberge.be | www.debollaard.be 

Meer info via Infopunt Toerisme   

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 620 | toerisme@blankenberge.be | www.blankenberge.be 

DIENST EVENEMENTEN DIENSTENCENTRUM 
DE BOLLAARD 

OUDERENWEEK – KOPZORGEN VERDIENEN ZORGWINTERPRET

• Maandag 15.11 t.e.m. zondag 21.11.2021 
• Gratis toegang 
• Een programma vol fijne activiteiten en voordracht, met specifieke aandacht voor geestelijke 

gezondheid bij ouderen. 
• Meer info: www.debollaard.be

• Zaterdag 04.12.2021 t.e.m. zondag 09.01.2022 
• Koning Leopold III-plein, 8370 Blankenberge
• Beleef de wintermaanden als nooit tevoren tijdens Winterpret, met een schaatspiste,  

Aspen-bar, de torenhoge Make a wish-kerstboom, het huis van de Kerstman, minichalets,  
een Glühweintoren en het magische LED-bal. 

ONTSPANNINGSNAMIDDAG – SENIOR BEN JE NOOIT ALLEENPLOPSA KERSTPARADE

EINDEJAARSFEEST

• Dinsdag 16.11.2021 – 14:30
• CC Blankenberge – Saveryszaal 
• Kostprijs: gratis (80+) – € 3 (-80)
• Geniet van een muzikale namiddag met koffie/thee en een gebakje. Op het programma staat 

coverband The Foxy’s met The most beautiful hits live on stage.
• Meer info en inschrijven: postbus.seniorendienst@blankenberge.be

• Zondag 26.12.2021 
• Centrumstraten Blankenberge 
• De Plopsa Kerstparade komt naar Blankenberge met prachtige praalwagens, tientallen 

figuranten, vrolijke muziek en een heus animatiepark. 

• Zondag 26.12.2021 – 11:30  
• CC Blankenberge – Saveryszaal 
• We sluiten 2021 af in stijl met een heerlijke feestmaaltijd en een schitterende eindejaarsshow 

onder muzikale begeleiding van charmezanger Jos Aerts, gekend onder de artiestennaam  
Salim Seghers. 

• Meer info: www.debollaard.be
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PRAKTISCHE INFO



KIES JE VOOR EEN ABONNEMENT  
OF LOSSE CULTUURTICKETS?

Selecteer ‘ticketing’ en kies voor  
‘aanbod cultuur’. Kies vervolgens  
de voorstelling(en) die je wilt zien.

Kies het aantal toeschouwers en selecteer 
je zitjes. Je abonnementskorting wordt 
automatisch verrekend. 
 
Nu enkel nog betalen. Je ontvangt je 
ticket(s) in je mailbox.

INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS? 

Selecteer ‘cursussen’ en kies voor  
‘aanbod cultuur’.

Selecteer de cursus(sen) waarvoor je je wilt 
inschrijven. Per account kan je één persoon 
inschrijven.

Nu enkel nog betalen. Je ontvangt je  
inschrijvingsbewijs in je mailbox.

PRAKTISCHE INFO 
CULTUURCENTRUM

Basistarief
Koop je liever een los ticket en heb je 
geen recht op korting? Dan betaal je het 
basistarief.

Jongerentarief 
Jonger dan 26 jaar? Dan geniet je minimum 
€ 4 korting op de basisprijs.

Seniorentarief
Ben je 55+? Dan geniet je € 1,50 korting op 
de basisprijs.

Vrijetijdspas Blankenberge 
Op vertoon van je vrijetijdspas krijg je € 2 
korting op het basistarief.

Lerarentarief 
Op vertoon van je lerarenkaart krijg je  
€ 1,50 korting op het basistarief.

Voordelig tarief  
Kom je in aanmerking voor sociale premies? 
Dan kan je voordeliger van cultuur genieten. 
Neem een kijkje in het infopunt van het 
Sociaal Huis. Zij helpen je graag verder.

VERKOOP NAJAAR 2021

De online verkoop gaat van start op 
maandag 6 september 2021 om 09:00.
De verkoop aan de balie van het Infopunt 
Toerisme of via het bestelformulier start op 
woensdag 8 september 2021 om 09:00.

EERSTE HULP BIJ ONLINE  
TICKETING

Alvorens je een keuze kan maken, dien je 
eerst volgende stappen te ondernemen:

Surf naar  
www.blankenberge.be/cultuurtickets.

Log in, of maak een nieuw account 
aan indien je nog niet over een 
account beschikt. Zonder account 
kan je enkel tickets kopen aan de 
avondkassa.

Tip! Maak je account aan vóór de 
start van de ticketverkoop. Zo kan 
je op 6 september 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

01

02

02

03

!

03

02

01

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

PRIJSFORMULES

VERNIEUWD Abonnement 
Dé voordeligste manier om van het aanbod 
te genieten. Vanaf seizoen 2021-2022 
in een nieuw jasje in de vorm van een 
pakketkorting:  
• 5 t.e.m. 9 tickets per aankoop:  

5% korting
• 10 t.e.m. 14 tickets per aankoop:  

10% korting
• 15 t.e.m. 19 tickets per aankoop:  

15% korting
• minstens 20 tickets per aankoop:  

20% korting

De korting is van toepassing bij 
aankoop van meerdere tickets binnen 
het cultuuraanbod onder eenzelfde 
klantennaam per aankoop. 

De korting wordt automatisch verrekend 
op het totaalbedrag van je bestelling, en is 
cumuleerbaar met leeftijdskorting of korting 
op basis van het bezit van een vrijetijdspas. 
Met de pakketkorting bestel je eenvoudig in 
groepsverband!

Opgelet: enkel podiumvoorstellingen in een 
organisatie van het CC kunnen opgenomen 
worden binnen het abonnement. 
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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 op 050 636 600 of stuur een 
e-mail naar cultuur@blankenberge.be. 
We helpen je graag verder.

Vul het bestelformulier achterin deze 
brochure in. Wij boeken graag jouw 
keuzes vanaf woensdag 8 september. 
Je kan je formulier afgeven aan de 
balie van het Infopunt Toerisme of 
deponeren in de brievenbus van  
het cultuurcentrum (Hoogstraat 2).  
Je ontvangt een betaaluitnodiging  
en inschrijfbevestiging per mail,  
of je kan ter plaatse betalen in 
het Infopunt Toerisme.

HUISREGELS & WEETJES

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

Laatkomers worden enkel toegelaten 
wanneer dat mogelijk is, bv. tijdens de eerste 
onderbreking. De toegang tot een voorstelling 
kan echter niet gegarandeerd worden.

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

Bij alle voorstellingen is er een kassa aan de 
ingang van de zaal. Hier kan je last minute 
tickets kopen, indien nog beschikbaar.

Bij avondvoorstellingen in een organisatie 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.

Sanitaire voorzieningen bevinden zich achterin 
de zalen.

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 

een geschikte plaats voor je kunnen reserveren. Indien gewenst, zal een medewerker je naar 
je plaats begeleiden. Er zijn aangepaste sanitaire voorzienigen.

Het cultuurcentrum beschikt over een inductieloop voor slechthorenden. Gelieve bij 
je plaatsbespreking steeds te melden dat je een hoorapparaat draagt, opdat wij de 
nodige voorzieningen voor je kunnen reserveren. 

?

?

?

PRAKTISCHE INFO 
BIBLIOTHEEK

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 € 2 per 
activiteit.

Jongerentarief 
Jonger dan 26 jaar? Dan betaal ook jij € 2 
per activiteit.

Vrijetijdspas Blankenberge
Op vertoon van je vrijetijdspas betaal je € 4 
per activiteit.

Niet-leden 
Geen lid van de bibliotheek? Dan betaal je  
€ 5 per activiteit.

LID WORDEN?

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek. 
Inschrijven kan tijdens de openingsuren aan 
de infobalie (Lobby) van de bibliotheek.  
Het lidmaatschap is persoonlijk.

Lidgeld
• onder 18 jaar: gratis
• boven 18 jaar: € 5 per jaar

EERSTE HULP BIJ ONLINE  
TICKETING

Alvorens je een keuze kan maken, dien je 
eerst volgende stappen te ondernemen:

Surf naar  
www.blankenberge.be/bibtickets.

Log in, of maak een nieuwe account 
aan indien je nog niet over een  
account beschikt. 

Tip! Maak je account aan vóór de 
start van de ticketverkoop. Zo kan 
je op 6 september 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

!

VERKOOP NAJAAR 2021

De online verkoop gaat van start op maandag 6 september 2021 om 09:00.  
De verkoop aan de balie van de bibliotheek of via het bestelformulier start op woensdag  
8 september 2021 om 10:00.
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LUKT HET NIET?
Geen nood!  
Er zijn verschillende hulplijnen.

Bel ons op 050 636 650 of stuur 
een e-mail naar bibliotheek@
blankenberge.be. We helpen je graag 
verder.
 
Tot op de dag van de activiteit kan 
je ook tickets kopen aan de infobalie 
van de bibliotheek.

Vul het bestelformulier achterin  
deze brochure in. Wij boeken  
graag jouw keuzes vanaf  
woensdag 8 september.  
Je kan je formulier afgeven aan  
de infobalie van bibliotheek.  
Je ontvangt een betaaluitnodiging  
en inschrijfbevestiging per mail,  
of je kan ter plaatse betalen aan  
de infobalie van de bib.

?

?

?

BLIJF OP DE HOOGTE!
Volg ons online en abonneer je op onze 
nieuwsbrief. Je komt er alles te weten 
over het aanbod.

www.facebook.com/
cultuurcentrumblankenberge

www.facebook.com/
bibliotheekblankenberge

www.blankenberge.be/cultuur

blankenberge.bibliotheek.be

www.blankenberge.be/nieuwsbrieven/
inschrijven

MEER INFO 

Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 600
cultuur@blankenberge.be

openingsuren via  
www.blankenberge.be/cultuur

Bibliotheek Blankenberge
Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge
T 050 636 650
bibliotheek@blankenberge.be

openingsuren bibliotheek 
Maandag, dinsdag, donderdag   
10:00 tot 12:00 | 14:00 tot 18:00 
Woensdag, vrijdag   
10:00 tot 12:00 | 14:00 tot 19:00 
Zaterdag    
10:00 tot 13:00

Opgelet! In de voormiddag zijn enkel de 
benedenverdieping (Groot Salon) en de eerste 
verdieping (Cyberspace en Klein Salon) geopend.  

Infopunt Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 620 

openingsuren via  
www.visit-blankenberge.be/infopunt-
toerisme 

Infopunt Sociaal Huis
Kerkstraat 155, 8370 Blankenberge
T 050 431 208
sociaalhuis@blankenberge.be

openingsuren via  
www.blankenberge.be/sociaal-infopunt 

RESERVEER JOUW TICKET 

Selecteer ‘tickets bibliotheek’.

Selecteer de activiteit(en) waarvoor je 
je wilt inschrijven.

Nu enkel nog betalen. Je ontvangt  
je ticket(s) in je mailbox.

01

02

03
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Het cultuurcentrum en de bibliotheek danken al hun straffe 
medewerkers, onmisbare vrijwilligers en pientere leden van  
de beheerraad. 

DANKJEWEL!

CULTUURCENTRUM 

Ann 
Annie 
Anthony † 
Bram 
Chantal 
Cis 
Claudine 
Corine 
Cornelia 
Danny  
Dorine 
Edith
Elsje 
Eric 
Gino 
Heidi 
Iliane 
Inga 

Ingrid D. 
Ingrid V.
Jacqueline 
Jeannot 
Jean-Paul
Jenny 
Jonas 
Kristof 
Lauranne 
Lieve
Marc B. 
Marc B.
Margaretha 
Marie-José 
Martine 
Mie 
Myriam 
Nadine 
Nicole 
Pascale 

Romain 
Rony 
Saskia  
Sonja 
Tine 
Tom 

BIBLIOTHEEK

Anita 
Anneleen 
Bayarbileg ‘Billie’
Carla 
Caroline  
Conny
Dirk 
Edith 
Elen 
Els
Emma

Emily 
Evelien
Francis
Gina
Guido
Heidi
Hilde 
Inga 
Inge B.
Inge D.
Inge D.S.
Ingrid 
Joke
Karien 
Katelijn
Kim
Luna 
Margot 
Marianne 
Marie-Josee 

Marleen 
Martine B. 
Martine D.
Myriam 
Nadine 
Nancy
Orphée
Pascale
Paula 
Rebecca 
René
Rik
Rita
Romain 
Ronnie 
Ronny C. 
Ronny H.
Valerie 
Wout

BEHEERRAAD  
CC EN BIB

Anne-Marie C.
Anne-Marie H.
Dorothy
Emmy
Enzo
Frieda
Geneviève
Guy
Ingrid
Joseph
Marcel
Rika
Trees
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BESTELLEN

• Een abonnement omvat minstens vijf tickets. 
• De pakketkorting wordt automatisch verrekend op het totaalbedrag van je bestelling. 

Opgelet: enkel podiumvoorstellingen in een organisatie van het CC kunnen opgenomen worden binnen het abonnement. 

• Koop je minder dan vijf tickets? Dan betaal je de basisprijs of kan je op de achterzijde van dit 
formulier aangeven dat je recht hebt op een kortingstarief.

• Alle praktische info vind je op pagina 84 e.v.

Datum Voorstelling Basisprijs Aantal tickets

02.10.2021 Double Take Cinematic Circus – Jump Cut € 12,50

08.10.2021 CAROUSEL – Eternity € 12,50

13.10.2021 La Llave Maestra – Pareidolia (5+) € 7

14.10.2021 Film: Tenet € 6

17.10.2021 Stef Bos – Bloemlezing € 17,50

22.10.2021 Ibernice MacBean & Billie Kawendé – Double bill € 12,50

29.10.2021 LOD – Zoutmijnen & Zenuwlijders € 12,50

12.11.2021 Isnelle da Silveira, Dyna & Charles Loos – NinaLisa € 12,50

19.11.2021 Luanda Casella & NTGent – Killjoy Quiz € 12,50

25.11.2021 Film: Nomadland € 6

28.11.2021 Bruno Vanden Broecke & KVS – Para € 15

02.12.2021 Film: Minari € 6

09.12.2021 Kamal Kharmach – Mag ik even? € 17,50

11.12.2021 Laika & Zefiro Torna – BALSAM € 12,50

AANBOD PODIUM EN FILM

BESTELFORMULIER CULTUURCENTRUM: NAJAAR 2021

Online vanaf maandag 6 september 2021. Via bestelformulier vanaf woensdag 8 september 2021.
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Online inschrijven
surf naar www.blankenberge.be/cultuurtickets

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

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer vrijetijdspas

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

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

Voorkeur (indien beschikbaar):                 zaal vooraan              zaal midden              tribune 

Selecteer een kortingstarief (indien van toepassing):

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

BESTELFORMULIER CULTUURCENTRUM: NAJAAR 2021

• Duid 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.
• Alle praktische info vind je op pagina 84 e.v.

Datum Cursus/lezing Basisprijs 1ste 

persoon 
2de  

persoon 

Vanaf 
16.09.2021

Boetseren en keramiek (vrij atelier) – 15 lessen € 130

Vanaf 
16.09.2021

Boetseren en keramiek (vrij atelier) – 30 lessen € 260

Vanaf 
18.09.2021

Jeugdatelier (9 t.e.m. 13 jaar) – 30 lessen € 180

Vanaf 
18.09.2021

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

21.09.2021 Boekbinden, de geheime Belgische binding € 18 

Vanaf 
22.09.2021

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

Vanaf 
22.09.2021

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

Vanaf 
22.09.2021

Boetseren en keramiek (introductie) – 5 lessen € 45

Vanaf 
23.09.2021

Boetseren en keramiek (vrij atelier) – 15 lessen € 130

Vanaf 
28.09.2021

Tekenen en schilderen (vrij atelier) – 12 lessen € 78

07.10.2021 Koken met vruchten, kruiden en specerijen € 30

Vanaf 
12.10.2021

Tekenen en schilderen (introductie) – 10 lessen € 65 

25.10.2021 Isolde Willems – Boost je geluk en positiviteit  € 15 

Vanaf 
27.10.2021

Boetseren en keramiek (gebruiksgoed) – 25 lessen € 215 

20.11.2021 Een échte Vuûle Jeanette! € 23

07.12.2021 Ann Dumon – Zero waste, leven zonder afval € 2 

AANBOD CURSUSSEN EN LEZINGEN

GEGEVENS KLANT

Online vanaf maandag 6 september 2021. Via bestelformulier vanaf woensdag 8 september 2021.
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Online inschrijven
surf naar www.blankenberge.be/cultuurtickets

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

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

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

BESTELFORMULIER BIBLIOTHEEK: NAJAAR 2021

• Duid de activiteiten aan waarvoor je je wenst in te schrijven.
• Vergeet de info op de ommezijde van dit bestelformulier niet in te vullen.
• Alle praktische info vind je op pagina 87 e.v.

Datum Cursus/lezing Basisprijs Aantal tickets

22.09.2021 Annie Van Paemel – Chef-kok in IG Auschwitz Gratis

13.10.2021 Lize Spit op de praatstoel € 5

20.10.2021 Jan Knudde op de praatstoel € 5

22.10.2021 Blankenbergsche klaps – Gebouwen met een verhaal € 5

28.10.2021 Online bankieren € 5

18.11.2021 Alain Remue op de praatstoel € 5

08.12.2021 Angelo Tijssens op de praatstoel € 5

16.12.2021 Hulp bij het kiezen van mijn smartphone € 5 

AANBOD BIBLIOTHEEK 

Online vanaf maandag 6 september 2021. Via bestelformulier vanaf woensdag 8 september 2021.

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer vrijetijdspas

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer Gezinsbond (indien lid)

Kaartnummer vrijetijdspas

GEGEVENS KLANT

GEGEVENS 2DE KLANT
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Online inschrijven
surf naar www.blankenberge.be/bibtickets

Bezorg je formulier per post of aan de balie
Bibliotheek Blankenberge
Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge
T 050 636 650

Naam en voornaam

Straat Huisnummer

Postcode Plaats

Tel Gsm

E-mail

Geboortedatum

Rijksregisternummer (staat achteraan identiteitskaart)

Kaartnummer vrijetijdspas

Je ontvangt een betaaluitnodiging en inschrijfbevestiging per 
mail. Indien gewenst, kan je ook betalen aan de balie van de 
bibliotheek.

GEGEVENS KLANT

Selecteer een kortingstarief (indien van toepassing):

  Lid             Jong volk (-26)                Vrijetijdspas
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CULTUURKALENDER 2021 - 2022

NOVEMBER

DECEMBER

OKTOBER

ZA 02.10.2021 Double Take Cinematic Circus - Jump Cut CIRCUS

VR 08.10.2021 CAROUSEL - Eternity KLASSIEKE MUZIEK

WO 13.10.2021 La Llave Maestra - Pareidolia (5+) THEATER

DO 14.10.2021 Tenet FILM

ZO 17.10.2021 Stef Bos - Bloemlezing M UZIEK

VR 22.10.2021 Ibernice MacBean & Billie Kawendé - Double Bill MUZIEK

VR 29.10.2021
LOD / Marlies Tack, Jakob Ampe & Kristien De Proost -  
Zoutmijnen & Zenuwlijders

M UZIEKTHEATER

DO 02.12.2021 Minari FILM

DO 09.12.2021 Kamal Kharmach - Mag ik even? HUMOR

ZA 11.12.2021 Laika & Zefiro Torna - BALSAM M UZIEK

VR 12.11.2021 Isnelle da Silveira, Dyna & Charles Loos - NinaLisa MUZIEKTHEATER

VR 19.11.2021 Luanda Casella & NTGent - Killjoy Quiz THEATER

ZO 21.11.2021 Kunstendag voor kinderen FAM IL IE

DO 25.11.2021 Nomadland FILM

ZO 28.11.2021 Bruno Vanden Broecke & KVS - Para THEATER

Jump Cut   

Mag ik even?

Killjoy Quiz

Double Take 
Cinematic Circus

Kamal Kharmach

Luanda Casella
& NTGent

ZATERDAG 02.10.2021

DONDERDAG 09.12.2021

VRIJDAG 19.11.2021

© Fotokultuur

© Jef Boes

© Michiel Devijver

Najaar 2021 De online verkoop gaat van start op maandag 06.09.2021.

TICKETS: WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUURTICKETS
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VR 04.02.2022 Bij de buren: Bart Peeters & De Ideale Mannen MUZIEK

ZO 06.02.2022 Släpstick - The Roaring Twenties HUMOR

DO 10.02.2022 Bij de buren: Jr.cE.sA.r., KVS & NNT - Dear Winnie M UZIEKTHEATER

VR 18.02.2022 tg STAN & de Roovers - Infidèles THEATER

DI 22.02.2022
Nina Babet, Monique Harcum, Chantal & Steve Kashala - 
Ten feet from stardom

M UZIEK

VR 01.04.2022 Compagnie Cecilia - Een Lola THEATER

DO 07.04 en VR 08.04.2022 Te gast: Krachttoer - Wijland THEATER

VR 15.04.2022 Ensemble Leporello - Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+) THEATER

DO 21.04.2022 Geike & Hydrogen Sea - Double bill M UZIEK

ZO 24.04.2022 Janni Van Goor - The time of our singing CIRCUS/MATINÉE

VR 29.04.2022 Soe Nsuki & Jade Mintjens - Double bill HUM OR

VR 20.05.2022 Belpop Bonanza - Belpop Bonanza De Blazuin MUZIEK

VR 10.06 t.e.m.  
ZO 12.06.2022

Te gast: MILO vzw & West-Vlaams Regenbooghuis vzw - Laat me MUSICAL

VR 04.03.2022 Xander De Rycke - Bekend & Bescheiden HUMOR

ZO 06.03.2022
Gina Beuk, Iris Donders, Patricia Kargbo & Lucie Plasschaert -  
Nachtdieren (8+)

THEATER

DO 10.03.2022 The French Dispatch F IL M 

ZA 26.03.2022 Ontroerend Goed - Fight Night THEATER

ZO 16.01.2022 Raya en de Laatste Draak (6+) FILM

ZO 23.01.2022 Mich Walschaerts & Aafke Romeijn - Double bill MUZIEK

DO 27.01.2022 Kloppend Hert & Theater Antigone - De Barbaren THEATER

ZO 30.01.2022 Grace Petrie - Toernee Mondial on Stage WERELDMUZIEK

Double bill

Bekend & Bescheiden

De Barbaren

Mich Walschaerts  
& Aafke Romeijn

Xander De Rycke

Kloppend Hert & 
Theater Antigone

ZONDAG 23.01.2022

VRIJDAG 04.03.2022

DONDERDAG 27.01.2022

© KREW

© Bart Grietens

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

VOORJAAR 2022

Nachtdieren (8+)

Gina Beuk, Iris Donders, 
Patricia Kargbo & Lucie 
Plasschaert 

ZONDAG 06.03.2022

The French  
Dispatch

DONDERDAG 10.03.2022

© Searchlight Pictures

© Bjorn Floréal 

Double bill

Geike & Hydrogen Sea

DONDERDAG 21.04.2022
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Voorjaar 2022 De online verkoop gaat van start op maandag 13.12.2021.

Het prorgramma is onder voorbehoud van wijzigingen.  
Raadpleeg de meest recente info via www.blankenberge.be/cultuur.
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TICKETS: WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUURTICKETS



“In diversity 

there is beauty  

and there is strength.”

Maya Angelou
COLOFON 

Vormgeving 
Studio Engarde –  

www.engarde.studio 

Druk 
INNI GROUP – 

www.innigroup.com 

Verantwoordelijke uitgever 
Stad Blankenberge –  

cultuurcentrum en bibliotheek 
 

J.F. Kennedyplein 1,  
8370 Blankenberge

Deze brochure werd afgesloten  

op 26.07.2021. Alle weergegeven  

informatie is vatbaar voor wijzigingen  

in de loop van het seizoen.
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