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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.

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.

Terwijl we de laatste pagina’s van onze najaarsbrochure doorbladeren, 
maakt deze splinternieuwe voorjaarseditie haar intrede. Een seizoen met 
twee brochures en de nodige onzekerheden. Zullen we gespaard blijven 
van een derde sluiting? Zullen we kunnen plannen zonder tientallen 
annulaties? En vooral: zal ons publiek wel komen opdagen? 

Maar jullie waren er, vanaf het begin. In onze zalen. Klaar om samen met 
ons een blik op de toekomst te werpen. Te genieten van al dat schoons 
dat op de agenda staat. En te vieren met de gezelschappen, artiesten en 
sprekers die voor het eerst sinds maanden terug op de planken kunnen 
staan.

We zijn terug van weggeweest en geloof ons vrij: we laten je niet meer 
los! We gaan verder waar we dit najaar mee van start gingen en bieden 
jullie opnieuw een divers aanbod vol podium, dialoog en cursussen. Voor 
het eerst steken we ook de grenzen van ons steedje over en gaan we op 
bezoek bij onze cultuurburen. Meer info over Bij de buren kan je nalezen 
op pagina 5.

Graag tot in het theater, de Literatuurkamer, de foyer – of elders waar 
onze cultuurpaden elkaar mogen kruisen! 

Kathy Kamoen – schepen van Cultuur  
Tine Verhaeghe – diensthoofd cultuurcentrum  
Kim Beckaert – diensthoofd bibliotheek (wnd.)

Beste cultuurliefhebber
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AGENDA



JANUARI 

MAART

FEBRUARI

MEI

JUNI

APRIL

EXPO

WO 11.05.2022 Frédéric Leroy op de praatstoel D I A LOO G 53

DO 12.05.2022 KLIQ - M/V/X? LE Z I N G 54

Vanaf MA 16.05.2022 Samen studeren MEER VAN DAT 70

VR 20.05.2022 De Blazuin 2022 - Belpop Bonanza Theatershow PO D I UM 40

ZA 21.05.2022 Boekstartdag MEER VAN DAT 71

VR 10.06.2022 Te gast: MILO vzw - Laat me PO D I UM 39

ZA 11.06.2022 Te gast: MILO vzw - Laat me PO D I UM 39

ZA 11.06.2022 Brouwerij B - Bezoek en degustatie C UR SUS 63

VR 01.04.2022 Compagnie Cecilia - Een Lola PO D I UM 32

DO 07.04.2022 Te gast: Krachttoer - Wijland PO D I UM 33

VR 08.04.2022 Te gast: Krachttoer - Wijland PO D I UM 33

VR 15.04.2022 Ensemble Leporello - Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+) PO D I UM 34

WO 20.04.2022 Fikry El Azzouzi op de praatstoel D I A LOO G 51

DO 21.04.2022 Geike & Hydrogen Sea - Double bill PO D I UM 35

DO 21.04.2022 Tax-on-web LE Z I N G 52

ZO 24.04.2022 Janni van Goor / Walser - The time of our singing PO D I UM 36

VR 29.04.2022 Soe Nsuki & Jade Mintjens (MC: Roosje Pertz) - Double bill PO D I UM 38

MA 03.01 t.e.m. 
ZO 06.03.2022 

Frans Masereel - Tekeningen 66

MA 03.01 t.e.m.  
MA 28.02.2022 

Rebecca Van Hulle - Foto-expo 68

DI 01.03 t.e.m.  
ZA 30.04.2022 

Marleen Pyckavet - Schilderijen   68

ZA 19.03 t.e.m.  
ZO 05.06.2022

Souvenir de Blankenberghe  67

MA 02.05 t.e.m.  
DO 30.06.2022

Philippe Desmet - IEMAND (schilderijen) 68

VOORJAAR 2022

Vanaf DI 11.01.2022 Tekenen en schilderen (vrij atelier) CURSUS 58

WO 12.01.2022 Lieve Blancquaert op de praatstoel DIALOOG 44

Vanaf ZA 15.01.2022 Luisteroortjes MEER VAN DAT 70

ZO 16.01.2022 Raya en de Laatste Draak (6+) F ILM 16

Vanaf MA 17.01.2022 Avond- en nachtfotografie CURSUS 60

ZO 23.01.2022 Mich Walschaerts & Aafke Romeijn - Double bill PODIUM 14

Vanaf DI 25.01.2022 Tekenen en schilderen (introductie) CURSUS 58

Vanaf WO 26.01.2022 Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) CURSUS 59

Vanaf WO 26.01.2022 Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) CURSUS 59

DO 27.01.2022 Kloppend Hert & Theater Antigone - De Barbaren PODIUM 17

VR 28.01.2022 Poëzieweek - Optreden Academie in de bib PODIUM 18

Vanaf ZA 29.01.2022 Jeugdatelier (9 t.e.m. 13 jaar) CURSUS 59

Vanaf ZA 29.01.2022 Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) CURSUS 59

ZO 30.01.2022 Grace Petrie - Toernee Mondial on Stage PODIUM 19

Vanaf DI 01.02.2022 Leesclub MEER VAN DAT 69

DO 03.02.2022 De beste apps voor de smartphone en tablet LEZ ING 46

VR 04.02.2022 Bij de buren: Bart Peeters & De Ideale Mannen PODIUM 20

ZO 06.02.2022 Släpstick - The Roaring Twenties PODIUM 22

DO 10.02.2022 Bij de buren: Jr.cE.sA.r., KVS & NNT - Dear Winnie PODIUM 21

DO 10.02.2022 Hannes De Durpel - Gebarentaal LEZ ING 47

WO 16.02.2022 Schrijf iets liefs CURSUS 61

VR 18.02.2022 tg STAN & de Roovers - Infidèles PODIUM 24

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

PODIUM 25

WO 23.02.2022 Koen Aerts op de praatstoel DIALOOG 48

VR 25.02.2022 Blankenbergsche klaps - Gebouwen met een verhaal (afscheidseditie) PODIUM 26

VR 04.03.2022 Xander De Rycke - Bekend & Bescheiden PODIUM 27

ZO 06.03.2022 Atelier GLIP - Nachtdieren (8+) PODIUM 28

DO 10.03.2022 Minari F ILM 30

DO 10.03.2022 Peter Derie - Arabische taal en cultuur LEZ ING 49

DO 17.03.2022 Een droogbloemenkrans maken CURSUS 62

WO 23.03.2022 Martin Van Steenbrugge op de praatstoel DIALOOG 50

ZA 26.03.2022 Ontroerend goed - Fight Night PODIUM 31
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PODIUM EN FILM



20:00 — MUZIEK

CC Blankenberge — Saveryszaal

Basis € 20 – jong volk € 16 – senioren € 18,50 – 
Vrijetijdspas Blankenberge € 18

Mich Walschaerts & 
Aafke Romeijn 

Double bill   

ZONDAG 23.01.2022

VOCALS Aafke Romeijn TOETSEN EN GITAAR Bram Leven TOETSEN EN BAS Hidde Roorda 

DOUBLE BILL – ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN 
 
Mich Walschaerts – DANSKNY 
Cabaret en funk: een vreemde combinatie? Kommil Foo-zanger  
Mich Walschaerts en pianist Alano Gruarin denken daar toch anders 
over! Swingende pianogrooves versmelten met klinkende beats 
terwijl Mich zingt, praat en danst dat het een lieve lust is. 

Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel en dans! 
Dansen zeg ik u!

Aafke Romeijn – Godzilla   
Aanstormend talent, schrijver en muzikant Aafke Romeijn bracht 
in 2020 haar eerste dichtbundel Leegstand uit, vol teksten over de 
schoonheid van verlaten winkelpanden en de troost die ze put uit 
hoge gebouwen in dichtbebouwde steden.  
 
Voor haar nieuwe album Godzilla werkte ze de teksten om tot 
nummers die uitnodigen tot dansen en luisteren, op de grens van 
electro, fluisterpop en spoken word. 

© Thomas Dhanens

© Bibian Bingen

VOCALS EN VIOOL Mich Walschaerts VOCALS EN TOETSEN Alano Gruarin  
VOCALS EN GITAAR Wouter Souvereyns
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Raya en de Laatste Draak (6+)

15:00 — FAMILIEFILM

Lang geleden leefden mensen en draken 
in harmonie in het koninkrijk Kumandra, tot 
duistere krachten het land bedreigden en de 
draken zich opofferden om de mensheid te 
redden. Wanneer hetzelfde kwaad vijfhonderd 
jaar later terugkeert, gaat de eenzame krijger 
Raya – stoer en onverschrokken – op zoek 
naar de legendarische Laatste Draak, hopend 
dat die het verscheurde land en haar diep 

verdeelde volkeren kan herenigen. Maar algauw 
ondervindt Raya dat er méér nodig is dan alleen 
een magische draak om de wereld te redden... 

Met ‘Raya en De Laatste Draak’ heeft Disney 
er een klassieker bij.

– HUMO     

Kloppend Hert & Theater Antigone
De Barbaren

ZONDAG 16.01.2022 DONDERDAG 27.01.2022

Belgium Pier (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge)  
Basis € 6 – jong volk € 4 – Vrijetijdspas Blankenberge € 5

REGIE Carlos López Estrada en Don Hall MET DE VLAAMSE STEMMEN VAN Sara Gracia Santacreu, Joke Sluydts, Jan Schepens, 
Jennifer Heylen e.a.

© Walt Disney Animation Studios

© Bart Grietens

CC Blankenberge – Saveryszaal  

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

20:00 — THEATER
NAGESPREK NA AFLOOP  

Alles wat buiten een sportstadion nog 
nauwelijks veroorloofd lijkt, tiert welig op en 
naast het voetbalveld. Onverholen racisme, 
machismo en homofobie, miljardentransfers 
en globale corruptie worden stilletjes onder de 
mat geveegd onder het motto ‘Voetbal verenigt 
mensen’.

In het taboedoorbrekende De Barbaren staan 
zes spelers opgesteld, op zoek naar de 
verloren ziel van hun sport. Voorbij het cynisme 
dribbelen ze zich een baan tussen jongens- en 
meisjesdromen, het vuur van de supporters, 
en de schoonheid van het doelpunt. Ze graven 
onder de pelouse naar de plek waar zatte 
Mathilde en Mohammed in djellabah elkaar in 
de armen vallen omdat Lukaku drie goals heeft 
gescoord.

CONCEPT EN REGIE Haider Al Timimi SPEL Arber Aliaj, Kaat Arnaert, Giovanni Baudonck, Berthe Kilozo, Atte Nasser en Jos Verbist 
COPRODUCTIE Perpodium
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De Poëzieweek Vlaanderen start op donderdag 
27.01 en eindigt op woensdag 02.02.2022 met 
de bekendmaking van de beste Nederlandstalige 
dichtbundel van het jaar. Deze tiende editie viert 
Moeder Natuur onder het motto Bloesemingen  
en overvloed, naar de woorden van dichter 
Ramsey Nasr.

Op vrijdag 28.01 zorgen de leerlingen Woord van 
de Academie voor een vleugje poëzie in de bib. 
Onder leiding van Nancy Zwaenepoel en muzikale 
begeleiding van enkele docenten en leerlingen 
Muziek, geven de jongeren het beste van zichzelf 
tijdens dit sprankelend, poëtisch optreden. 

Bibliotheek 

Gratis toegang 
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge i.s.m. Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 

Poëzieweek

19:00 — POËZIE

Grace Petrie  
Toernee Mondial on Stage

20:00 — WERELDMUZIEK 

Toernee Mondial on Stage 
verwelkomt dit seizoen de Engelse 
singer-songwriter en gitarist Grace 
Petrie. Sinds de start van haar 
solocarrière in 2006 bracht Grace 
al drie platen uit, waaronder het 
geprezen Tell Me A Story uit 2010.

In datzelfde jaar – in de nasleep 
van de verkiezingen die Engeland 
een conservatieve coalitie toekent  
– verandert de toon van Graces 
songs. Als zelfverklaard socialist, 
feminist en lid van de lgbtqia+ 
gemeenschap, stapt ze over 
naar een meer maatschappelijk 
geëngageerde stijl, wat zich 
duidelijk in haar liedteksten 
weerspiegelt. Tegelijk verweeft ze 
steeds een gezonde dosis humor 
in haar songs en bindteksten, en 
slaagt er zo in de harten van het 
publiek keer op keer te veroveren.

VRIJDAG 28.01.2022 ZONDAG 30.01.2022

CC Blankenberge – Consciencezaal  

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

Optreden Academie

© David Wilson
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Bart Peeters &  
De Ideale Mannen 

18:15 — MUZIEK
OP LOCATIE

Na zijn wervelende passage in de Antwerpse 
Lotto Arena is Bart Peeters toe aan ‘een 
schaalverkleining’. Dus geschiedde een 
nieuwe theatertournee! In een mix van folk, 
wereldmuziek, een beetje hiphop en een vleugje 
jazz, dompelt hij de zaal onder in een heerlijk 
warm muziekbad. 

Bart wordt vergezeld door De Ideale Mannen, 
zijn vaste compagnons de route. Samen 
brengen ze nieuw repertoire en oude gekenden. 

VRIJDAG 04.02.2022

Voorstelling op locatie: cultuurcentrum Het Perron (Ieper) 

Bus vertrekt om 18:15 aan het Casinoplein (naast exporuimte De Meridiaan)
Basis € 35 – jong volk € 30 (incl. busreis) 

Voorstelling op locatie: Stadsschouwburg Kortrijk 

Bus vertrekt om 18:15 aan het Casinoplein (naast exporuimte De Meridiaan)
Basis € 22 – jong volk € 6 (incl. busreis) 
Taal: MULTI | Boventiteling: NL, FR, EN
Blader naar pagina 51 voor meer info over de praatstoelsessie met Fikry El Azzouzi op WO 20.04.2022.

18:15 — MUZIEKTHEATER 
OP LOCATIE 

Na het gevierde Rumble in da jungle en 
Malcolm X, is Winnie Mandela een volgende 
inspiratiebron voor KVS-gezichten Junior 
Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar 
Janssens; een voorstelling uit eerbied voor de 
strijd die Winnie jarenlang gevoerd heeft om 
haar land en inwoners te bevrijden van het juk 
van het witte apartheidsregime. 

Samen met negen performers uit de Afrikaanse 
diaspora zet Jr.cE.sA.r. de witte, eurocentrische, 

mannelijke canon op zijn kop. Dear Winnie 
is een grootschalige, energieke en krachtige 
voorstelling vol muziek die hoop zaait in tijden 
van verruwing. 

DONDERDAG 10.02.2022

BART PEETERS en DE IDEALE MANNEN Ivan Smeulders, Mike Smeulders, Piet Van den Heuvel, Emile Verstraeten en Amel Serra Garcia

Jr.cE.sA.r., KVS & NNT 
Dear Winnie

TEKST Fikry El Azzouzi REGIE Junior Mthombeni MUZIKALE LEIDING Cesar Janssens SPEL Gloria Boateng, Andie Dushime, Denise 
Jannah, Tutu Puoane, Ntjam Rosie, Alesandra Seutin, Jade Wheeler, Joy Wielkens, Mahina Ngandu, Cesar Janssens, Christophe Millet en 
Junior Mthombeni COPRODUCTIE Théâtre De Liège en Perpodium

© Reyer Boxem© Hugo Van Beveren

Op wolkjes rijden we naar huis en krijgen  
de eerste paar uur die idiote, gelukzalige 
grijns niet van ons gezicht. Het meervoud 
van geluk: dat zijn Bart Peeters en zijn 
Ideale Mannen.

– De Morgen
De ingewikkelde erfenis van Winnie 
Madikizela Mandela moedig omgevormd tot 
een radicale en opwindende musical.

– The Guardian    
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De onovertroffen, chique, champagne proostende,  
crème de la antirimpelcrème variétébelevenis van  
het decennium komt naar ons theater!  
 
Een avond als nooit tevoren: even fijnzinnig als elegant, badend 
in pracht en praal, zwelgend in decadentie. En ja, wat zou het als 
de tafelpoten een beetje wankel zijn? So what, als het orgel op 
instorten staat? En wat dan nog, als de kroonluchter aan een paar 
losse boutjes hangt? Alles werkt prima! Nee hoor, alles is hélemaal 
onder controle. Er kan echt hélemaal niets misgaan. 
 
Släpstick werd opgericht in 1997 onder de naam Wëreldbänd en 
proost dit seizoen op haar 25-jarig bestaan. Een verjaardag die ze 
vieren met een voorstelling in de vorm van een galabal, inclusief 
rode loper, eindigend in een feest met het publiek. 

20:00 — HUMOR

Släpstick
The Roaring Twenties

ZONDAG 06.02.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal

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

© Corné van der Stelt

ONTDEK!

Een hele pagina in deze krant zou amper volstaan 
om alle wijsjes, sketches, vondsten, decorstukken en 
special effects op te sommen, maar ze horen allemaal 
thuis in dit prachtige fresco van authentiek variété.

– De Standaard     
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Backingvocalisten leven een apart bestaan: 
allen zijn ze opmerkelijk sterke zangers, maar 
hun carrière speelt zich veelal af in de schaduw 
van de sterren. Bij het grote publiek niet 
gekend, en toch compleet onmisbaar. Stemmen 
die het zout in de pap zijn van onder meer 
Chaka Khan, The Pointer Sisters, Clouseau 
en Arno. 

Hun namen? Nina Babet, Monique Harcum, 
Chantal Kashala en Steve Kashala – ditmaal zelf 
in de spotlight in een energiek programma vol 
hoogtepunten van hún muzikale helden. 

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

VOCALS Nina Babet, Monique Harcum, Chantal Kashala en Steve Kashala TOETSEN Bert Gielen DRAAITAFEL Dj Grazzhoppa 

tg STAN & de Roovers
Infidèles

20:00 — THEATER
NAGESPREK NA AFLOOP

Na Scènes de la vie conjugale en Après la 
répétition keert tg STAN terug naar het oeuvre 
van de Zweed Ingmar Bergman. Infidèles 
baseert zich op het gelijknamige scenario uit 
1996 en op Laterna Magica, zijn autobiografie. 
Een ongekunsteld eerbetoon aan Bergmans 
werk als schrijver. 

Infidèles verbeeldt een driehoeksverhouding 
die faliekant afloopt. Het is een voorstelling 
over leugens en bedrog, en wat dat doet met 

een mens. Een tragedie over het gewone 
leven, gebracht met de nodige luchtigheid en 
afstandelijkheid.

VRIJDAG 18.02.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

20:00 — MUZIEK DINSDAG 22.02.2022

NAAR Ingmar Bergman VERTALING Vincent Fournier VAN EN MET Ruth Becquart, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker en  
Frank Vercruyssen COPRODUCTIE Festival D’Automme, Théâtre de la Bastille en Théâtre Garonne

ONTDEK!

© Ann De Smedt

© Stef Stessel

Het publiek – volledig in de ban van deze 
uitzonderlijke acteurs, die het echte leven 
nauwkeurig naspelen – laat zich meeslepen 
in een chaotische reis door het wezen van 
de mens.

– L'Œil d'Olivier

Nina Babet, Monique Harcum, 
Chantal & Steve Kashala

Ten feet from stardom 
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Blankenbergsche klaps
Gebouwen met een verhaal (herneming)

14:30 — DIALECTNAMIDDAG

Op groot verzoek wordt de dialectnamiddag 
Gebouwen met een verhaal hernomen. 
Het is ook meteen de laatste editie van 
Blankenbergsche klaps. Het team staat klaar 
om zich nog een laatste keer volledig te smijten. 

Nadine Benoot treedt opnieuw op als 
gespreksleider. Ronnie De Reese, die we 
kennen van toneelkring Onder Ons en 
de Blankenbergse revues, introduceert 
traditiegetrouw het thema van de dag en zorgt 
voor een passende afsluiter. Zij delen het 
podium met Inga Scharley en Nancy Van Reck 
die beiden een grote passie hebben voor het 
verleden van onze badstad. 

VRIJDAG 25.02.2022

Bibliotheek – Aula

Leden/jongeren € 2 – niet-leden € 5 – Vrijetijdspas Blankenberge € 4
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

20:00 — HUMOR 

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 bijpraten. Iets 
intiem en bescheiden. Je kent mij. 

Bekend & Bescheiden wordt een exclusieve 
show vol fan-favorieten. Niet louter een best-of, 
maar een viering van Xanders beste sketches 
én onvermijdelijk enkele nieuwe toevoegingen.

VRIJDAG 04.03.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

Basis € 18 – jong volk € 14,50 – senioren € 16,50 – Vrijetijdspas Blankenberge € 16

Xander De Rycke

© Jelle Vermeersch© De Benne

Spitant, persoonlijker dan ooit en toch heel 
herkenbaar. Meesterlijk gebracht. 

– Het Nieuwsblad      

Bekend & Bescheiden 
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VAN EN MET Gina Beuk, Iris Donders, Patricia Kargbo en Lucie Plasschaert  
EINDREGIE Anna Verkouteren Jansen ASPIRANT ZAKELIJK LEIDER Astrid De Haes  
MET DANK AAN Cas-Co, Klein Verzet en Bij de buren, partner van Eigen Kweek

De nacht valt over de stad. De maan verschuilt zich achter een 
dreigende wolk. De wind jaagt vage slierten mist uit het zeegat en een 
verdwaald blikje ratelt zich een grillig spoor over de kasseien. Het rijk 
van de Nachtdieren ontwaakt.

De Nachtdieren zien het leven in een ander licht en vinden elkaar 
in de veelkleurig verpakte verleidingen van de nachtwinkel: de 
uitheemse microkosmos waar dromen en nachtmerries werkelijkheid 
worden… Tot een krantenjongen de ochtendnevel trotseert en de 
ontnuchterende realiteit van gisteren in de brievenbus gooit. 

Deze voorstelling komt tot stand dankzij Eigen Kweek, een initiatief 
dat jonge makers wil ondersteunen bij het begin van hun artistiek 
traject. Veertien West-Vlaamse cultuurhuizen schaarden zich achter 
dit initiatief en selecteerden uit alle inzendingen de voorstelling 
Nachtdieren voor het seizoen 2021-2022.

15:00 — THEATER  

Nachtdieren (8+) 

ZONDAG 06.03.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

© Bjorn Floréal

Atelier GLIP
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20:00 — THEATER 
NAGESPREK NA AFLOOP

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.
Wij zorgen ervoor dat de beste niet wint.

Het internationaal bejubelde Fight Night is tot 
op vandaag één van de populairste Ontroerend 
Goed-voorstellingen en laat het publiek al 
stemmen sinds 2013. 

ZATERDAG 26.03.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – Vrijetijdspas Blankenberge € 10,50
Taal: EN

20:00 — FILM DONDERDAG 10.03.2022

Minari

© Anna Lupien

Ontroerend goed
Fight Night

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

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.

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

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

© A24

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

– Nieuwsblad      

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.
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Compagnie Cecilia
Een Lola

19:15 — INLEIDING
20:00 — THEATER

Lokeren, 2035. Europa likt haar 
wonden na een groot, globaal en 
grotesk conflict. Iedereen hunkert 
naar de wederopbouw. Ondertussen 
is de voetbalcompetitie weer 
opgestart en promoveren de Blue 
Angels Lokeren naar eerste klasse. 
Brood en spelen! In de loge van 
de club ontvangt Lola allerhande 
hoogwaardigheidsbekleders en 
laaghartige zielen. Allen op zoek naar 
genot en iets wat in de buurt komt 
van geluk.

Een Lola is losjes gebaseerd op 
Lola, de beroemde film van Rainer 
Werner Fassbinder uit 1982. Veertig 
jaar na datum actueler dan ooit. De 
ravissante wereld die Fassbinder 
oproept en de liederlijke arena 
waarin zijn verhalen zich afspelen, 
vormen de uitgelezen inspiratie om 
een tijdloos verhaal over liefde en 
macht te vertellen. Echter maakt 
regisseur Yahya Terryn Een Lola met 
vijf vrouwen op scène; een radicaal 
antwoord op de mannenwereld 
die Fassbinder destijds heeft 
vormgegeven. 

VRIJDAG 01.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

DO 07.04 om 20:00
VR 08.04 om 16:00
SOCIAAL-ARTISTIEK THEATER 

DONDERDAG 07.04.2022 
       VRIJDAG 08.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal

Voorverkoop € 10 – aan de deur € 12 (incl. 1 drankje)
Organisatie: vzw Speling en vzw Oranje i.s.m. CC Blankenberge en Dienstencentrum De Bollaard

TEKST EN REGIE Yahya Terryn SPEL Marijke Pinoy, Souad Boukhatem, Eva Binon, Marie Schraepen en Lucie Plasschaert

Te gast: Krachttoer 
Wijland 

We schrijven 1973. De uit de kluiten gewassen 
familie Vermicelli komt samen voor het jaarlijkse 
familiefeest en de 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 rondtrekkend sociaal-artistiek 
theatergezelschap met koor. In 2022 strijken 
ze neer in Blankenberge met de muzikale 
theatervoorstelling Wijland. 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! 

© Mario Debaene 
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Ensemble Leporello
Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+)

13:00 — THEATER

Geike
Geikes stem is er een die je herkent uit de 
duizend. De fierce femme van Hooverphonic 
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. 

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. 

VRIJDAG 15.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

20:00 — MUZIEK DONDERDAG 21.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal

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

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

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

Geike & Hydrogen Sea
Double bill

Het is opendeurdag in het 
laboratorium van Miss Wifi, de 
getalenteerde en ambitieuze 
directrice van een instituut voor 
wetenschappelijke experimenten. 
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, 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...

© Kurt Van der Elst

De set wisselt moeiteloos tussen kwetsbare 
genegenheid en wispelturige acrobatie. 
Máchtig en mooi!  

– De Morgen

© Isabel Miquel Arques

© Alexander Popelier
DOUBLE BILL – 
ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN  

34 35PODIUM PODIUM34 35PODIUM PODIUM



Een voorstelling met en over drie generaties circusvrouwen.
Een oude vrouw, een jonge vrouw en een meisje. 
Een oma, een moeder en een kind.

Met The time of our singing creëert choreograaf Janni van Goor een 
ontroerend portret over de schoonheid van het ouder worden. Over 
het lichaam als landschap, en over het doorgeven van een passie – het 
circus – aan een volgende generatie, als een bijzondere erfenis.

Geniet na afloop van de voorstelling van een boeiend nagesprek met 
Janni en de cast, met een potje koffie en zoete versnaperingen.

15:00 — CIRCUS/MATINEE
NAGESPREK NA AFLOOP   

Janni van Goor / Walser

ZONDAG 24.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

The time of our singing

© Phile Deprez

ONTDEK!

CONCEPT, REGIE EN CHOREOGRAFIE Janni van Goor MET José van Lissum, Camille 
Paycha en Billie Schepens VIDEO Toyah Van der Poten COPRODUCTIE De Grote Post, 
Perplxfestival en Dommelhof
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Soe Nsuki & Jade Mintjens 
(MC: Roosje Pertz)
Double bill 

Soe Nsuki
Soe Nsuki groeide op in Kalmthout, maar 
verhuisde als jonge twintiger naar Antwerpen 
toen ze besefte dat wandelen op de heide 
niet onmiddellijk haar levensdroom was. Op 
een podium staan was dat wel, en dat doet ze 
met verve. Na Soetopia keert Soe terug naar 
Blankenberge met nog zo’n comedykrak aan 
haar zijde: Jade Mintjens. 

Jade Mintjens
Sinds haar deelname aan Voor de leeuwen 
gaat het Jade Mintjens voor de wind. Als 
voorprogramma toerde ze aan de zijde van Bart 
Cannaerts, Bert Gabriëls, Michael Van Peel en 
Soe Nsuki. Dat ze nu samen met Soe en Master 
of Ceremony Roosje Pertz een avondvullend 
programma mag uitwerken, kan maar één ding 
betekenen: vuurwerk! 

VRIJDAG 29.04.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal    

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

20:00 — HUMOR

DOUBLE BILL – 
ÉÉN TICKET, TWEE ARTIESTEN  

20:00 — MUSICAL VRIJDAG 10.06.2022
ZATERDAG 11.06.2022

Te gast: MILO vzw 
Laat me (10+)

Laat me vertelt het verhaal van Xander, een 
meisje geboren in het lichaam van een jongen. 
In een maatschappij vol mogelijkheden voelt 
Xander zich een buitenstaander. Vertwijfeld 
zoekt hij naar antwoorden en naar zichzelf, 
angstig voor wat hij zal vinden. 

Laat me grijpt alom gekende kleinkunstnummers 
van onder meer Ann Christy, Yasmine en 
Boudewijn De Groot aan om een thema 
bespreekbaar te maken waar nog te veel taboe 
rond bestaat. 

Transgenderseksualiteit is geen problematiek. Het 
is de onwetendheid die er een problematiek van 
maakt. 

CC Blankenberge – Saveryszaal 
Basis € 15 – kind (-16) € 12 I Tickets via www.musicalgroepmilo.be
Organisatie: MILO vzw i.s.m. BrUIT, CC Blankenberge en Gelijke Kansen  
en Diversiteit Blankenberge

CONCEPT EN REGIE Lore Dobbelaere SPEL Jente De Lille, Kelly Matthijs, Yoni Van Poucke, Farah Geerts en Tom Hillewaere 
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Belpop Bonanza is het geesteskind van Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit (Dj Bobby Ewing): twee muziekfreaks met een specialisatie in 
Belgische popmuziek. Samen verwerken ze de mooiste verhalen uit 
de nationale muziekgeschiedenis tot heerlijke theatershows, met veel 
terreinkennis, enthousiasme en humor.

Speciaal voor De Blazuin 2022 ontwikkelt het duo een revue op 
maat over wat er zich de voorbije zestig jaar op muzikaal vlak heeft 
afgespeeld in De Haan, Blankenberge en Zuienkerke. Een muzikaal 
geschenk voor de geirnoars, de dennelopers en de vlasbinders.

20:00 — MUZIEK

Belpop Bonanza

VRIJDAG 20.05.2022

CC Blankenberge – Saveryszaal 

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

De Blazuin 2022

© Jef Boes

ONTDEK!

Alle info over De Blazuin 2022 kan je nalezen op pagina 74.
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LEZING EN DIALOOG



Locatie:  Bibliotheek – Literatuurkamer
Interviewer: Jan Knudde
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 
(Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

© Karoly Effenberger

44 45DIALOOG

Lieve Blancquaert is een fotografe van formaat. Ze is verbonden aan 
meerdere tijdschriften en kranten, en heeft verschillende publicaties 
en televisieprogramma’s op haar naam staan. Ze is maker van 
het op Eén uitgezonden Birth Day, waarin ze blootlegt hoe de 
omstandigheden waarin iemand geboren wordt blijvend invloed 
hebben op scholing, beroep en welzijn. Na Birth Day volgden nog 
Wedding Day en Last Days. In haar meest recente tv-programma 
Let’s talk about sex reist Lieve de wereld rond om met mensen te 
praten over seksualiteit. 

Het werk van Lieve is sociaal bewogen en werd in 2016 bekroond 
met de Grand Award voor Beste documentaire op het Hamburgse 
WorldMediaFestival. Datzelfde jaar werd ze ook genomineerd in 
de categorie International Current Affairs Documentary van de AIB 
Media Excellence Awards. 

20:00 — PRAATSTOEL

Lieve Blancquaert

WOENSDAG 12.01.2022

op de praatstoel

DIALOOG



Hannes De Durpel

20:00 — TAALLEZING DONDERDAG 10.02.2022

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

Gebarentaal

Er is niet één gebarentaal, net 
zoals er niet één gesproken taal 
is. Wereldwijd zijn er zo’n 6.500 
gesproken talen en net zoveel 
gebarentalen. Elke gebarentaal 
heeft zijn eigen grammatica 
en woordenschat, ontstaan 
door contact tussen dove en 
slechthorende mensen. 

Docent en coördinator aan Het 
Vlaams GebarentaalCentrum 
Hannes De Durpel geeft ons 
een inkijk in het ontstaan van 
gebarentaal, en hoe die mensen 
voorbij het gesproken woord met 
elkaar verbindt.

46 47LEZING

De beste apps voor de 
smartphone en tablet

09:30 — DIGITALE LEZING

Smartphones en tablets zijn niet meer weg te 
denken uit onze gedigitaliseerde maatschappij. 
Met de popularisering van het aanbod is er 
ook een sterke toename van apps. Maar welke 
applicaties zijn er beschikbaar, en wat kan je er 
allemaal mee doen? 

Tijdens deze digitale lezing maak je kennis met 
een grote waaier apps en wat ze te bieden 
hebben. Zo ontdek je welke apps onmisbaar zijn 
voor het degelijk functioneren van je toestel, en 
welke aansluiting vinden bij jouw persoonlijke 
noden en voorkeuren.   

DONDERDAG 03.02.2022

Locatie: Bibliotheek – Aula
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge) 
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge i.s.m. Seniornet Vlaanderen vzw

LEZING



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

Peter Derie
Arabische taal en cultuur

DONDERDAG 10.03.202220:00 — TAALLEZING

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. 

Gastspreker Peter Derie, arabist 
en docent Arabisch, vertelt over 
zijn liefde voor deze wijdverspreide 
wereldtaal. Je maakt kennis 
met het Arabische alfabet en de 
ontstaansgeschiedenis van de taal. 
Ook snuister je door de (vertaalde) 
Arabische literatuur die de bib in 
haar collectie bewaart. 

48 49LEZING

20:00 — PRAATSTOEL 

Koen Aerts is doctor in de geschiedenis en 
als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 
verbonden aan de 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. Koen stond 
mee 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 onder de 
loep genomen. 

WOENSDAG 23.02.2022

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Interviewer: Jan Knudde
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

Koen Aerts
op de praatstoel

DIALOOG



Fikry El Azzouzi

20:00 — PRAATSTOEL

Auteur Fikry El Azzouzi schreef al op jonge 
leeftijd stukken voor het intercultureel platform 
Kifkif. In 2010 debuteerde hij met de roman 
Het Schapenfeest. Daarnaast is hij auteur van 
verschillende monologen en theaterteksten, 
en maakt hij deel uit van het theatercollectief 
SINCOLLECTIEF. 

Fikry viel meermaals in de prijzen. In 2013 won hij 
de Auteursprijs, en in 2016 mocht hij de Arkprijs 
van het Vrije Woord in ontvangst nemen voor 
zijn roman Drarrie in de nacht. In 2021 wordt de 
Ultima voor Letteren aan hem toegekend. Fikry 
wordt, niet te verwonderen, als één van de meest 
opmerkelijke en eigenzinnige jonge stemmen in 
de Nederlandstalige letteren beschouwd. 

WOENSDAG 20.04.2022

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Interviewer: Carine Slabbinck
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge
Blader naar pagina 21 voor meer info over de voorstelling Dear Winnie van Fikry El Azzouzi op DO 10.02.2022.

© Frederik Buyckx

op de praatstoel

20:00 — PRAATSTOEL 

Martin Van Steenbrugge is de oprichter en 
bezieler van FAST, het Fugitive Active Search 
Team van de federale politie. Sinds 2000 joeg 
hij twintig jaar lang op voortvluchtige criminelen. 
Hij kwam er honderden op het spoor, waarna ze 
alsnog berecht en gestraft konden worden. Nu 
Martin met de arrestatie van ‘het duivelskoppel’ 
Jean-Claude LaCote en Hilde Van Acker een 
laatste huzarenstukje heeft afgeleverd, kan hij 
met een gerust hart van zijn pensioen genieten. 

Eerder was Martin werkzaam als undercover-
agent in het drugs- en kunstenmilieu. In 2021 
verscheen zijn boek Belgium’s Most Wanted. 
Vandaag is hij actief als begeleider van 
topvoetballers. Van een boeiende carrière 
gesproken! 

WOENSDAG 23.03.2022

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Interviewer: Jan Knudde
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

Martin Van Steenbrugge
op de praatstoel
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09:30 — DIGITALE LEZING 

Voor het aangeven van hun personenbelasting 
maken sinds 2013 steeds meer mensen gebruik 
van Tax-on-web, het Belgische webplatform van 
het Ministerie van Financiën. Tax-on-web is heel 
gebruiksvriendelijk, maar nog niet iedereen is 
vertrouwd met de werking van het platform.

 

Tijdens deze digitale lezing kom je meer te 
weten over de voordelen en mogelijkheden van 
Tax-on-web, en hoe je er eenvoudig je eigen 
personenbelasting kan aangeven. 

DONDERDAG 21.04.2022

Locatie: Bibliotheek – Aula 
Kostprijs:  € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge i.s.m. Seniornet Vlaanderen vzw 

Tax-on-web Frédéric Leroy

20:00 — PRAATSTOEL

Blankenbergenaar Frédéric Leroy is, behalve 
dichter, ook voorzitter van de academische 
vereniging Belgian Association of Meat 
Science and Technology (BAMST) én professor 
Voedingsbiotechnologie aan de VUB. 

Al jaren pleit hij voor meer nuance in het 
vleesdebat, met specifieke aandacht voor 
de gevolgen en ecologische aspecten van 
bacteriële gemeenschappen in gefermenteerde 
voedingsmiddelen. In gesprek met interviewer 
Jan Knudde gaat hij dieper in op zijn carrière als 
onderzoeker. 

WOENSDAG 11.05.2022

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Interviewer: Jan Knudde 
Kostprijs: € 2 (leden en jongeren) – € 5 (niet-leden) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Organisatie: Bibliotheek Blankenberge

op de praatstoel
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Locatie: CC Blankenberge – Roesschaertzaal 
Kostprijs: € 10
Deelnemers: min. 10 deelnemers – max. 16 deelnemers
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. 
Gelijke Kansen en Diversiteit Blankenberge

Iemands identiteit bestaat uit verschillende lagen, en je seksuele 
voorkeur is daar één van. Al te vaak echter worden mensen hiertoe 
gereduceerd. Naar aanleiding Internationale Dag Tegen Holebifobie, 
Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) op 17 mei 2022, wil deze 
vorming vooroordelen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit – 
veelal gebaseerd op een gebrek aan kennis – de wereld uit helpen. 
 
In een open en respectvol gesprek met een trainer van KLIQ maak  
je kennis met begrippen als gender, trans, holebi, intersekse en  
non-binariteit. Je leert ook de lgbtqia+-gemeenschap, en haar 
verschillende organisaties beter kennen.  

Misschien ken je iemand in je omgeving? Misschien wil je werken 
aan een genderbewust klimaat? Misschien ben je zelf nog op zoek 
naar antwoorden? Hoe dan ook ben je warm welkom. 

KLIQ is het vormings- en begeleidingscentrum van Çavaria dat zich inzet 
voor het welzijn en de gelijke rechten en kansen van holebi’s, transgender 
en intersekse personen.

19:00  
INTERACTIEVE LEZING

KLIQ

DONDERDAG 12.05.2022

M/V/X?
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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 

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: 25.01.2022

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: 11.01.2022

Uren: di 13:30 tot 16:00

Kostprijs: € 78 (excl. materiaal)

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: € 90 (15 lessen) 
Deelnemers: min. 6 deelnemers – max. 12 deelnemers
Niet op vakantie- en feestdagen.

Lang traject 

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

Start: 29.01.2022

Uren: za 13:00 tot 15:00

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

Start: 29.01.2022

Uren: za 10:00 tot 12:00

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

Start: 26.01.2022

Uren: wo 16:00 tot 18:00

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

Start: 26.01.2022

Uren: wo 13:30 tot 15:30

Mogelijkheid tot één proefles.
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Na het succes van Digitale fotografie voor 
beginners keert fotograaf Kate Neels terug met een 
nieuwe workshop. Tijdens het drieledige traject 
Avond- en nachtfotografie trek je de avond in om 
een beter begrip te krijgen van fotografie in een 
lichtarme omgeving. Met nuttige tips, een goede 
voorbereiding en wat geduld en oefening, ontdek je 
een volledig nieuw spectrum aan mogelijkheden. 

Locatie:  Dienstencentrum De Bollaard – lokaal 209  
(Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Kate Neels
Kostprijs:  € 40
Deelnemers: min. 10 deelnemers – max. 15 deelnemers 
Organisatie:  Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. Dienstencentrum De Bollaard

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Lesgever: Lara Taveirne 

Kostprijs: € 20
Deelnemers: min. 13 deelnemers – max. 15 deelnemers 
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge i.s.m. Bibliotheek Blankenberge

Schrijf iets liefs voor je broer, vriend, collega, 
warme bakker, buurvrouw of lief. Voor iemand 
die je apprecieert, of gewoon graag ziet. Voor 
iemand die een warm woord of compliment 
verdient. 

Naar aanleiding van Complimentendag op 1 
maart 2022, helpt schrijver Lara Taveirne (De 
kinderen van Calais, Kerkhofblommenstraat) 
je om de juiste woorden te vinden en zo iets 
onvergetelijk mooi met pen op papier te zetten.

WOENSDAG 16.02.2022

Schrijf iets liefs 
Kort traject

19:00 TOT 22:00 — WORKSHOP

© Carmen De Vos

BRENG MEE:

• camera en bijhorende 
handleiding 

• statief 

Basiskennis van fotografie is vereist 
om deel te nemen aan deze workshop. 

MA 17.01.2022 19:00 tot 22:00

MA 24.01.2022 19:00 tot 22:00

MA 31.01.2022 19:00 tot 22:00

Avond- en nachtfotografie
Kort traject
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Een droogbloemenkrans maken 

Droogbloemen zijn helemaal terug van 
weggeweest! Niet alleen zijn ze een blikvanger 
in huis, ze zijn ook een stuk duurzamer dan een 
vers boeket. Met enkele goede bewaartips, heb 
je er immers maandenlang plezier van.

 

Tijdens deze workshop leer je samen met een 
bloemist van Fleur de Lies de techniek om 
een flower hoop – een bloemenkrans op een 
fijne cirkelvormige drager – te binden. Groene 
vingers zijn geen vereiste: dankzij de deskundige 
ondersteuning van Fleur de Lies zal je je 
verbazen over je eigen creativiteit. Na afloop 
neem je jouw flower hoop mee naar huis.

Locatie: Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge)
Kostprijs: € 50 (incl. droogbloemen en bindmateriaal)
Deelnemers: min. 8 deelnemers – max. 16 deelnemers
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge

Locatie:  Brouwerij B (Gildestraat 1, 8370 Blankenberge)
Gids: Mariola Farina 
Kostprijs: € 16,50
Deelnemers: min. 15 deelnemers – max. 30 deelnemers 
Organisatie: Avansa Regio Brugge en CC Blankenberge 

Kort traject

Van je passie je beroep maken. Het kan! 
De broers van Brouwerij B – bier, broers, 
Blankenberge – vertellen je graag hoe het hen 
gelukt is. Als opgeleide zythologen (bierkenners) 
heeft hun bierfirma sinds 2019 het label van 
volwaardige brouwerij op zak. 

Benieuwd hoe het proces van het bierbrouwen 
verloopt? Hoe nieuwe biersoorten ontstaan? 
Of nieuwsgiering naar de smaak van de 
verschillende bieren die ze brouwen? Kom het 
zien, horen en uitgebreid proeven tijdens een 
bezoek aan deze jonge onderneming, inclusief 
degustatie en deskundige uitleg.

19:00 TOT 22:00 — WORKSHOPDONDERDAG 17.03.2022 ZATERDAG 11.06.2022

Bezoek en degustatie

14:00 TOT 16:30 — UITSTAP

Brouwerij B
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Een vluchtige schets op papier, een haastige 
krabbel of een uitgewerkte tekening: het is 
het begin van om het even welk kunstwerk. 
Dat geldt ook voor grafisch kunstenaar 
Frans Masereel. De man heeft heel zijn leven 
getekend, van het ogenblik dat hij als peuter 
een potlood kon vasthouden tot op zijn sterfbed 
tachtig jaar later. 

Op 3 januari 2022 is het exact vijftig jaar 
geleden dat Masereel overleed in Avignon. 
Een ankerpunt dat we herdenken in zijn 
geboortestad Blankenberge met een expo 
volledig gewijd aan zijn tekeningen. In vele 
werken zien we de zee, zand, havens, vissers en 
matrozen: een zichtbare, blijvende invloed van 
de jaren die hij in Blankenberge doorbracht. 

Frans Masereel 

MAANDAG 03.01 TOT ZONDAG 06.03.2022

Tekeningen

ZATERDAG 19.03 TOT ZONDAG 05.06.2022

Locatie: Exporuimte De Meridiaan (Casinoplein, 8370 Blankenberge)
Openingsuren: woensdag t.e.m. zondag – 14:00 tot 17:00
Gratis toegang

Organisatie: Stadsarchief-De Benne 

T 050 636 425 | stadsarchiefdebenne@blankenberge.be 

Locatie: Exporuimte De Meridiaan (Casinoplein, 8370 Blankenberge)
Openingsuren: woensdag t.e.m. zondag – 14:00 tot 17:00  
(vakantieperiodes: dagelijks van 14:00 tot 17:00)
Gratis toegang

Organisatie: Cultuurcentrum Blankenberge i.s.m. Roger Vander Linden  
(Frans Masereel Stiftung Saarbrücken), Mariette Patteet en Marc Palmer 

Souvenir de Blankenberghe

© Huis Van Alijn 

Souvenir de Blankenberghe geeft 
een overzicht van de fijne prullaria 
die door toeristen werden (en 
worden) aangekocht als aandenken 
aan hun verblijf in Blankenberge. 
Een expo vol prachtig geïllustreerde 
prentenbriefkaarten, kleine 
hebbedingen opgevist in talloze 
souvenirwinkeltjes, en affiches die 
het leven in de badstad treffend 
illustreren.  

Uit de rijke verzameling van 
het Stadsarchief-De Benne 
en met medewerking van 
verschillende privéverzamelaars 
en gemeentebestuur Middelkerke, 
stelden de vrijwilligers van 
Stadsarchief-De Benne een 
fascinerende collectie samen die 
over de verschillende eeuwen heen 
loopt.
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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. 
Onder leiding van auteur, columnist en Klara-
medewerker Heleen Debruyne stopt de bib de 
leesclub in een nieuw jasje.

Leesclub

Locatie: Bibliotheek – Literatuurkamer
Kostprijs: € 5 (lid) – € 6 (niet-lid) – € 4 (Vrijetijdspas Blankenberge)
Inschrijven aan de onthaalbalie van de bib

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

Di 01.02.2022 De opgang – Stefan Hertmans 19:30 tot 21:30

Di 19.04.2022 Hoe heette de hoedenmaker – Loekie Zvonik 19:30 tot 21:30

Di 07.06.2022 Titel wordt gekozen in samenspraak met de leden. 19:30 tot 21:30

© HUMO

Kleine expo’s in de bib

MA 03.01 TOT MA 28.02.2022

Rebecca Van Hulle 
Foto-expo

MA 02.05 TOT DO 30.06.2022

Philippe Desmet
IEMAND (schilderijen)

DI 01.03 TOT ZA 30.04.2022

Marleen Pyckavet
Schilderijen
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Jonge springers

BOEKSTARTDAG  

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.

Boekstartdag is een project van Iedereen 
Leest in samenwerking met de bib. Samen 
willen we ouders aanmoedigen om kinderen 
al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met 
de bib en haar aanbod op maat.

Za 21.05.2022 10:00 tot 12:00

Locatie: Bibliotheek – Speelkamer
Gratis toegang
Programma raadpleegbaar vanaf april 2022  
via blankenberge.bibliotheek.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 15.01.2022 11:00 tot 11:30

Za 19.02.2022 11:00 tot 11:30

Za 19.03.2022 11:00 tot 11:30

Za 16.04.2022 11:00 tot 11:30

Za 21.05.2022 11:00 tot 11:30

Locatie: Bibliotheek – Speelkamer
Gratis toegang

SAMEN STUDEREN  

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

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

Maandag 16.05.2022 tot donderdag 30.06.2022

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.
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Onze diensten

MEER VAN DAT - BIBMEER VAN DAT - BIB

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          T 050 43 12 02

Maandag tot donderdag 14:00 tot 16:00

Bibliotheek                                         T 050 636 650

Vrijdag 10:00 tot 12:00

Gratis 
Niet op vakantie- en feestdagen,  

wel in juli en augustus (zomerregeling).

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 
500 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

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 – 09:30 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
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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 in voor Belpop Bonanza’s Grote Belgische Popgeschiedenisquiz. 

• Zaterdag 02.04.2022 –  20:00
• Gemeentelijke Sporthal (Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke)
• Kostprijs: € 20 per tafel (max. 4 deelnemers per tafel) 
• Inschrijven: vanaf 31.01.2022 via cultuur@zuienkerke.be of bij het Gemeentehuis Zuienkerke 

THEATERSHOW 

De theatershow wordt een grappige en entertainende revue over wat er zich de voorbije zestig jaar 
op muzikaal vlak heeft afgespeeld in de postcodes 8370, 8420 en 8377. Een muzikaal geschenk 
voor de geirnoars, de dennelopers en de vlasbinders. 

• Vrijdag 25.03.2022 – 20:00  Wielingencentrum (Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan)
• Vrijdag 20.05.2022 – 20:00 CC Blankenberge, Saveryszaal 
• Kostprijs: basis € 12,50  – jong volk € 8,50 – senioren € 11 
• Tickets: www.blankenberge.be/cultuurtickets | reservaties.dehaan.be 

STADSWANDELING

In de Belpop Bonanza Stadswandeling gidsen Jan en Jimmy je langs elf unieke stukjes 
Blankenbergse muziekgeschiedenis. Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen en een 
smartphone. Op verschillende locaties in de stad hangt een bordje met een QR-code. Achter elke 
code wacht een mooi verhaal in woord en beeld. 

Haal het gratis routeplan op bij het Infopunt Toerisme Blankenberge (Hoogstraat 2)  
of download het via www.blankenberge.be/de-blazuin.

De Blazuin 2022
Belpop Bonanza streekspecial 

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

DE BLAZUINDE BLAZUIN

De muzikale geschiedenis van Blankenberge, 
De Haan en Zuienkerke is bijzonder groot(s). Tijd 
om die rijkdom in kaart te brengen! Gastheren 
van dienst zijn 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, quiz en theatershow.
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GRATIS GIDSBEURTEN

• Van april tot januari  
• Gethematiseerde wandelingen langsheen de prachtige belle-époque- 

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

GIDSBEURTEN À LA CARTE

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

Stadwandeling, maritieme wandeling, art-nouveauwandeling, 
Interbellumwandeling, Zon zee zand (gezinswandeling), Water-Nood 
(gezinswandeling), 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

BUITENGEWOON BELLE

ERFGOEDDAG: ONDERWIJS

• Zondag 24.04.2022 – 10:00 tot 18:00
• Verschillende locaties in Blankenberge 
• Gratis toegang

• Met de elegante Belle als mascotte zet Blankenberge in op sfeerbeleving 
in een uniek belle-époquejasje, met onder meer een wandelzoektocht en 
virtueel moordspel.  

• Meer info: www.belleepoquecentrum.be/buitengewoon-belle

Belle Epoque Centrum    

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

BELLE EPOQUE
CENTRUM
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Dienstencentrum De Bollaard    

Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge 
T 050 43 12 02 | bollaard@blankenberge.be | www.debollaard.be 

DIENSTENCENTRUM 
DE BOLLAARD 

KONINKLIJKE TONEELKRING ONDER ONS VZW – ‘VLIEGEN’

• Zaterdag 22.01.2022 – 14:30 
• Casino Blankenberge – Saveryszaal 
• Kostprijs: € 11
• Met het toneelstuk Vliegen brengt Koninklijke Toneelkring Onder ons vzw een klucht in 

twee bedrijven, geschreven en geregisseerd door Ronnie De Reese. Op zaterdag 22.01 
staat een speciale opvoering voor senioren op de agenda, met koffietafel. 

• Meer info: www.debollaard.be of kon.toneelkringonderons@gmail.com

SENIORENCARNAVAL

• Zaterdag 05.02.2022
• Casino Blankenberge – Consciencezaal  
• Kostprijs: € 5  
• Feestelijke verkiezing van prins en prinses carnaval. 
• Meer info: www.debollaard.be

ONTSPANNINGSNAMIDDAG VOOR 80-PLUSSERS

• Donderdag 05.05.2022 – 14:30  
• Casino Blankenberge – Saveryszaal 
• Kostprijs: gratis (80+) – € 3 (-80) 
• Geniet van een sfeervol optreden met een potje koffie en stukje taart. 
• Meer info: www.debollaard.be

VALENTIJNSCONCERT

WOORDWOENSDAGEN

CONCERTDAGEN

OPENDEURDAG

• Vrijdag 11.02.2022 – 19:00 
• Academie, Aula 
• Gratis toegang
• Een romantische avond met muziek en woord, gebracht door de leerlingen van de Academie.

• Woensdag 11, 18 en 25.05.2022 – 19:00 
• Casinogebouw (Zeedijk 150, 8370 Blankenberge)
• Gratis toegang 
• Drie prachtige voorstellingen op drie woensdagen door de leerlingen van de woordafdeling.

• Dinsdag 17, donderdag 19 en vrijdag 20.05.2022 – 19:00 
• Stadhuis, feestzaal (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge) 
• Gratis toegang
• Koren, orkesten, samenzang, gitaar- en blazersensembles: geniet van live concerten door de 

verschillende muziekensembles van de Academie.

• Zondag 26.06.2022 – 14:00 
• Academie

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 
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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 VOORJAAR 2022

De online verkoop gaat van start op 
maandag 13 december 2021 om 09:00.
De verkoop aan de balie van het Infopunt 
Toerisme of via het bestelformulier start op 
woensdag 15 december 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 13 december 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

KIES JE VOOR EEN ABONNEMENT  
OF LOSSE CULTUURTICKETS?

Selecteer ‘tickets bib & cultuurcentrum’ en 
kies voor ‘aanbod cultuur’. Kies vervolgens 
de voorstelling(en) die je wilt zien.

Kies het aantal toeschouwers en het 
correcte kortingstarief (indien van 
toepassing). Selecteer vervolgens 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.

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 15 
december. 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

Eens betaald, worden tickets 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 13 december 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 VOORJAAR 2022

De online verkoop gaat van start op maandag 13 december 2021 om 09:00.  
De verkoop aan de balie van de bibliotheek of via het bestelformulier start op woensdag 
15 december 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 15 december.  
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 bib & cultuur- 
centrum’ en kies voor ‘aanbod 
bibliotheek’. Kies vervolgens de 
activiteit(en) waarvoor je je wilt 
inschrijven. 

Kies het aantal deelnemers en het 
correcte kortingstarief (indien van 
toepassing).

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 
Fried
Gino 
Heidi 
Iliane 
Inga 
Ingrid D.
Ingrid V.

Jacqueline
Jeannot 
Jean-Paul
Jeffrey 
Jenny 
Jonas 
Ken
Kristof 
Lauranne 
Lieve  
Maarten
Marc
Marc B. 
Margaretha 
Marie-José 
Martine 
Mie
Mohamed
Monette 
Myriam 
Nadine 
Nicole 
Pascale 

Romain 
Rony 
Saskia 
Sonja 
Tine 
Tom 
Werner
Yves
Zied
Zouhair 
 

BIBLIOTHEEK

Anita 
Anneleen
Bayarbileg ‘Billie’
Caroline 
Christiana
Conny
Dirk 
Edith 
Elen 

Els
Elsje
Emma 
Evelien
Francis
Gina
Guido
Heidi
Hilde 
Hugo 
Inga 
Inge B.
Inge D.
Inge D.S.
Ingrid 
Joke
Karien 
Katelijn
Kim
Margot 
Marianne 
Marie-Josee 
Marleen 

Martine B.
Martine D.
Martine G. 
Myriam 
Nadine 
Nancy 
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

16.01.2022 Film: Raya en de Laatste Draak (6+) € 6

23.01.2022 Mich Walschaerts & Aafke Romeijn – Double bill € 20

27.01.2022 Kloppend Hert & Theater Antigone – De Barbaren € 12,50

30.01.2022 Grace Petrie – Toernee Mondial on Stage € 17,50

04.02.2022 Bij de buren: Bart Peeters & De Ideale Mannen € 35

06.02.2022 Släpstick – The Roaring Twenties € 17,50

10.02.2022 Bij de buren: Jr.cE.sA.r., KVS & NNT – Dear Winnie € 22

18.02.2022 tg STAN & de Roovers – Infidèles € 12,50

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

€ 15

04.03.2022 Xander De Rycke – Bekend & Bescheiden € 18

06.03.2022 Atelier GLIP – Nachtdieren (8+) € 7

10.03.2022 Film: Minari € 6 

26.03.2022 Ontroerend Goed – Fight Night € 12,50

01.04.2022 Compagnie Cecilia – Een Lola € 12,50

07.04.2022 Te gast: Krachttoer – Wijland € 10

08.04.2022 Te gast: Krachttoer – Wijland € 10 

15.04.2022 Ensemble Leporello – Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+) € 7

21.04.2022 Geike & Hydrogen Sea – Double bill € 17,50

24.04.2022 Janni van Goor / Walser – The time of our singing € 12,50

29.04.2022 Soe Nsuki & Jade Mintjens – Double bill € 12,50

20.05.2022 Belpop Bonanza – Belpop Bonanza De Blazuin € 12,50

AANBOD PODIUM EN FILM

BESTELFORMULIER CULTUURCENTRUM: VOORJAAR 2022

Online vanaf maandag 13 december 2021. Via bestelformulier vanaf woensdag 15 december 2021.



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: VOORJAAR 2022

• 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 
11.01.2022

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

Vanaf 
17.01.2022

Avond- en nachtfotografie € 40

Vanaf 
25.01.2022

Tekenen & schilderen (introductie) – 10 lessen € 65 

Vanaf 
26.01.2022

Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar) – 15 lessen € 90

Vanaf 
26.01.2022

Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar) – 15 lessen € 90

Vanaf 
29.01.2022

Jeugdatelier (9 t.e.m. 13 jaar) – 15 lessen € 90

Vanaf 
29.01.2022

Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar) – 15 lessen € 90

16.02.2022 Schrijf iets liefs € 20

17.03.2022 Een droogbloemenkrans maken € 50

12.05.2022 KLIQ – M/V/X? € 10

11.06.2022 Brouwerij B – Bezoek en degustatie € 16,50

AANBOD CURSUSSEN EN LEZINGEN

GEGEVENS KLANT

Online vanaf maandag 13 december 2022. Via bestelformulier vanaf woensdag 15 december 2021.



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: VOORJAAR 2022

• 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

12.01.2022 Lieve Blancquaert op de praatstoel € 5

03.02.2022 De beste apps voor de smartphone en tablet € 5

10.02.2022 Hannes De Durpel – Gebarentaal € 5

23.02.2022 Koen Aerts op de praatstoel € 5

25.02.2022 Blankenbersche klaps – Gebouwen met een verhaal (afscheidseditie) € 5

10.03.2022 Peter Derie – Arabische taal en cultuur € 5

23.03.2022 Martin Van Steenbrugge op de praatstoel € 5

20.04.2022 Fikry El Azzouzi op de praatstoel € 5 

21.04.2022 Tax-on-web € 5 

11.05.2022 Frédéric Leroy op de praatstoel € 5 

AANBOD BIBLIOTHEEK 

Online vanaf maandag 13 december 2021. Via bestelformulier vanaf woensdag 15 december 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



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

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 04.11.2021. Alle weergegeven  

informatie is vatbaar voor wijzigingen  

in de loop van het seizoen.



“In diversity 

there is beauty  

and there is strength.”

Maya Angelou






