DE VOLKSKRING
CULTUURBROCHURE

2019 - 2020
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Cultuurdienst Lede
Claudia Rombaut, Ingrid Cobbaut,
Lieve De Kimpe, Bart Vander Heyden,
Greta De Rick, Luc Heestermans,
Franky Cooreman en Dirk Van Caelenberg.
Met dank aan de medewerkers
van jeugddienst Lede, patrimonium Lede,
bibliotheek Lede en Bibart.
Deze cultuurbrochure is een uitgave
van het gemeentebestuur Lede.
Verantwoordelijke uitgever
Het college van burgemeester en schepenen.
Oplage 9200 exemplaren
Vormgeving Astrid De Prez
Eindredactie
Renske De Bremme en Claudia Rombaut
NIETS UIT DEZE PUBLICATIE MAG WORDEN
OVERGENOMEN BEHOUDENS TOELATING VAN HET GEMEENTEBESTUUR.

Misschien was jij er de vorige seizoenen ook al bij?
Kon je genieten van de prachtige stem van Rocco Granata
of Veerle Baetens van The Broken Bluegrass Band?
Zag je een gelukzalige glimlach bij je (klein)kinderen na
de familievoorstellingen van Kapitein Winokio of Nellie en Cezar?
Lag je ook dubbel met de moppen van Begijn Le Bleu of Kommil Foo
en werd je omvergeblazen door het acteertalent van Chris Lomme
of Lucas Van den Eynde?
Ja? Dan hopen we van harte dat je er ook dit seizoen opnieuw wil bijzijn!
Nee? Blader dan snel verder en laat je overtuigen door ons aanbod
van muzikale voorstellingen en optredens, comedy, films en
theaterproducties voor jong en oud.
Zoals elk seizoen staat GC De Volkskring opnieuw garant voor
talloze momenten van oprechte emoties, onuitwisbare herinneringen
en gezellige nabeschouwingen. We staan alvast te popelen om
jullie ook tijdens dit theaterseizoen te verwelkomen!

Claudia Rombaut

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

Dirk Rasschaert

SCHEPEN VOOR CULTUUR
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WILLIE JACOB AND THE VELVET CAT / STAMPEN EN
DAGEN / WILLY SOMMERS

VOLKSBAL

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019
19.30 UUR GRATIS

Voor de vijfde keer al sluiten we de
zomervakantie in schoonheid af met het
Volksbal. Jong muzikaal geweld uit Lede Maxim Van Der Sijpe, Pepijn Jacobs en Jules
Vandenbussche - bijten de spits af met
enkele goeie covers. Zij spelen vooral rock &
roll en soft rock. Stampen & Dagen mag ook
dit jaar niet ontbreken. Deze vaste waarde
laat iedereen meezingen met en dansen op
klassiekers als Den Boemeltrein,
Marie-Claire, Ronny de pompier …
Afsluiter is dit jaar niemand minder dan Willy
Sommers. Willy, koning van het Vlaamse lied,
rijgt al meer dan 40 jaar de hits aan elkaar.
In 2017 stelde hij zijn 27ste album
voor: Boven de wolken. Met liedjes als
Het water is veel te diep, Sympathie is geen
liefde, Als een leeuw in een kooi…
tovert hij het marktplein om tot een echt
schlagerfestival! We eindigen de avond met
de dj’s Arnout en Stijn Willockx
HET VOLKSBAL GAAT DOOR OP DE MARKT,
NIET IN GC DE VOLKSKRING

MUZIEK
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STUDIO GUGA

MUZIEK - HUMOR

ONGEHOORD

©DIEGO FRANSSENS

A
BO

TICKETS
21 EURO
18 EURO

BASIS
-26, 65+

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019
20 UUR TRY-OUT

We kennen Radio Guga, de band rond
maestroloog Guga Baul, als een coverband
van formaat. Momenteel werken ze onder
de naam Studio Guga aan een bijzonder nieuw
verhaal: een eerste studioplaat.
Zoals vanouds haalt Guga zijn beste
stemimitaties naar boven, maar deze keer
met gloednieuwe, eigen nummers.
Nummers zo typerend voor de geïmiteerde
artiest, alsof ze door henzelf zijn gemaakt.
Muziekfenomeen Jean Blaute nam de
productie voor deze plaat op zich. Jean weet
als geen ander hoe je de sound van elke artiest
kan grijpen. Bart Peeters, Raymond Van het
Groenewoud, Clouseau of Het Zesde Metaal: in
de gedaante van Guga Baul en de zijnen krijgen
ze allemaal een gloednieuw nummer.
ZANG GUGA BAUL
DRUMS JOOST VAN DEN BROECK
BAS BERT EMBRECHTS
GITAAR FILIP BOLLAERT
TOETSEN JACQUES MOTMANS

6
FAMILIEVOORSTELLING

RADIO OORWOUD

DE BENDE VAN HET
OORWOUD
TICKETS
10 EURO BASIS
8 EURO -26, 65+

De Bende van Radio Oorwoud, strijdlustige
rakkers vol wilde ideeën, staat klaar om de
wereld opnieuw groen te kleuren! Met een
rugzak vol straffe songs en verhalen trekken
ze ten strijde voor natuur en leven op onze
planeet. Terwijl de zaadbommen knallen en de
kinderen worden opgeroepen om vuil, vuiler,
vuilst te worden knippen de Egels of Death
Metal, almaar meer gaten ‘in den draad’.
Bereid je voor op rock-’n-rolltheater vol wilde
en meeslepende liedjes, met veel inhoud, een
enorme berg humor en genoeg knipogen om
ook de ouders te laten smullen. De voorstelling
wordt gebracht door muzikale klasbakken
Hannelore Bedert, Fleur Hendriks,
Bart Van Lierde en Thomas Vanelslander.
ORGANISATIE IN SAMENWERKING MET DE JEUGDDIENST.
6+

ZONDAG 13 OKTOBER 2019
15 UUR
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©ERIC FIMMERS

THEATER

A
BO

OPMAAT

WOESTEN
TICKETS
18 EURO
15 EURO

BASIS
-26, 65+

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019
20 UUR

In Woesten, een dorp in de Westhoek, wordt
Elisabeth zwanger van de jonge dokter Guillaume.
Enkele maanden later bevalt zij van een
tweeling: een knappe zoon Valentijn en een
mismaakt kind dat de vader weigert een naam
te geven. Nameloos, zo wordt hij aangeduid.
De jongen gaat gesluierd door het leven.
Een gezinsdrama voltrekt zich en de gruwelen van
de Eerste Wereldoorlog breken los.
Woesten, de succesroman van Kris Van
Steenberge, werd herwerkt tot een prachtig
toneelstuk. Het verhaal lijkt op het eerste zicht
een volkse vertelling, maar is zoveel meer. De
moed waarmee de hoofdfiguren proberen het
hoofd te bieden aan de vele beproevingen op hun
pad is ontroerend en zegt iets over de weerbaarheid van mensen tegenover het noodlot.

SPEL KATRIEN DE RUYSSCHER, TOM VAN BAUWEL, BERT
VERBEKE, WITO GEERTS EN JOHANNES WIRIX-SPEETJENS
REGIE IGNACE CORNELISSEN
TEKST EN BEWERKING KRIS VAN STEENBERGE
VORMGEVING ELS VAN BUGGENHOUT
PRODUCTIE OPMAAT, K-PARTNERS EN KOORTZZ
MET STEUN VAN CULTUURHUIS DE WARANDE, TAX SHELTER, VLAANDEREN

©JEF BOES
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CARRY GOOSSENS

COWBOY MET PENSIOEN

TICKETS

14 EURO
12 EURO

BASIS
-26, 65+

ZONDAG 8 DECEMBER 2019
15 UUR

THEATER - MUZIEK

Wat als je in de stille herfst van je leven een
brief in de bus krijgt waarin je vriendelijk, doch
met klem, verzocht wordt om met pensioen te
gaan? Dat doet iets met een mens. Want wat als
je eigenlijk niet met pensioen wil gaan?
Acteurs gaan niet met pensioen, denk ik dan.
En cowboys ook niet. Dus ik ook niet.
Wij moeten doorgaan, tot het echt niet meer
gaat. Maar ondertussen sta je daar dan met
je pensioenbrief in je hand. Onvermijdelijk
sta je dan ook even stil bij de 65 jaren die als
een flits voorbij gevlogen lijken te zijn.
Acteurs willen niet ingelijfd worden bij de
‘Bond van Gepensioneerden’. Cowboys ook niet.
Daar hebben ze een goede reden voor.
Dat wil ik in mijn voorstelling op
lichtvoetige wijze toelichten, samen met
mijn drie muzikanten, mijn leeftijdsen lotgenoten in gitaarakkoorden.
Cowboy met pensioen … over poen en fatsoen.
Daar is ‘t om te doen.
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HENK RIJCKAERT

HUMOR

MAKER

A
BO

TICKETS
18 EURO
15 EURO

BASIS
-26, 65+

DINSDAG 10 DECEMBER 2019
20 UUR

Wanneer was de laatste keer dat je iets gemaakt
hebt? Niet per se iets gebouwd van niets tot
iets, maar iets dat kapot was, weer gefixt.
Gemaakt. Kunnen we dat nog? Zijn we allemaal
collectief onhandig geworden? Of geven we
het gewoon van tevoren al op? Want dingen
repareren is tijdverspilling! De tijd die je
daaraan verliest kan je beter aan iets anders
spenderen. Aan nieuwe dingen kopen, bijvoorbeeld, die sowieso ooit ook weer kapot gaan.
Vroeger was het anders. Als de auto kapot was,
dan deden we de motorkap open en draaiden we
aan een paar vijzen. Als de TV storing gaf, dan
werd dat hersteld met een flinke tik. Iedereen
van het gezin wist waar je moest kloppen.
Henk Rijckaert vertelt over uitvinden en maken,
over oplossingen bedenken, over de kracht van
je eigen handen, over prutsen en proberen, over
bijna je vinger afzagen en over brandwonden
verzorgen.
Zet je veiligheidsbril op en leer waar je moet
kloppen als er een storing is.
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THEATER MALPERTUIS

THEATER

©KAAT PYPE

T.A.N.I.A.

A
BO

TICKETS
16 EURO
14 EURO

BASIS
-26, 65+

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020
20 UUR

Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder
openhartig en genereus in haar eerste
onewomanshow. Met het grootste gemak en
de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze
een waaier van personages op het publiek los:
Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane
van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster
Fredeswinde van het Sint-Servaescollege van
Schoten en last but not least: Tania zelf.
Maar jezelf … ben je dat alleen maar?
Of kun je dat ook spelen? Naarmate Tania
Van der Sanden dichter bij zichzelf komt,
wordt ook de traan onder de lach voelbaar.

PRODUCTIE THEATER MALPERTUIS
COPRODUCTIE CC LOKEREN
TEKST EN SPEL TANIA VAN DER SANDEN
DRAMATURGIE EN REGIE FRANS VAN DER AA
MET STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN TAX SHELTER
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THEATER - MUZIEK

©JP FACK

Cabaretvoorstelling met Nederlandstalige liedjes
en theaterteksten van en door Ireen Beke.
Ireen was al te zien als actrice, zangeres en
folkvioliste in verschillende producties
(De Zwarte Komedie, NTGent, jeugdtheater …)
en TV-series (Professor T, Ella, Wittekerke,
Familie …). Ireen is ook docent drama aan de
academie van Lede. Nu pakt ze voor het eerst
uit met eigen werk.

IREEN BEKE

HARTENVROUW
TICKETS
14 EURO
12 EURO

BASIS
-26, 65+

ZATERDAG 7 MAART 2020
20 UUR

“Hartenvrouw zingt en vertelt …
Verhalen uit het leven gegrepen.
Over beklijvende ontmoetingen.
Over loslaten en vinden wat je echt inspireert.
Over de magische band tussen generaties.
En over de liefde.
Ze schudt je levenskaarten, leest je verlangens
en voedt je dromen.
Haar lied is haar kracht …”

PIANO, ZANG, SAX, FLUIT EN LOOPS JONAS VEIRMAN
CELLO ROBRECHT KESSELS
REGIE WALTER JANSSENS EN JOHANNA GIELEN

12
MUZIEK

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI, JAN DE SMET,
WOUTER BERLAEN, AD COMINOTTO EN STOY STOFFELEN

SMARTSCHADE

©JOHAN JACOBS

A
BO

TICKETS
18 EURO
15 EURO

BASIS
-26, 65+

ZATERDAG 14 MAART 2020
20 UUR

Smartschade neemt een diepe duik in
de schaamteloze onderbuik van het
Nederlandstalige lied: smartliederen en
liederlijke levenslessen, precieuze parels
en slempige slapstick. Een juiste beschrijving
is hiervoor nog niet uitgevonden,
maar wordt wel al gespeeld door een
even waanzinnig als wonderlijk sextet.
Met hun smachtende vocalen en vingervlugge
riedels doen deze adepten van het betere lied,
de gekozen nummers alle eer aan.
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COMPAGNIE CECILIA

THEATER

©KURT VAN DER ELST

DE BROERS GEBOERS

TICKETS
18 EURO
15 EURO

BASIS
-26, 65+

WOENSDAG 29 APRIL 2020
20 UUR

Marnix Geboers komt uit het prison. En ‘t ziet er
niet goed uit: zijn vrouw is nu met een andere
vent, moeder ligt in ‘t ziekenhuis en zijn jongste
broer Ivan, verkleed als vrouw, voelt zich niet
goed in zijn vel. Wanneer vader Noël na jaren
dan ook nog eens totaal onverwachts opduikt en
de Rus Andreï, de nieuwe vriend van hun ma, zijn
intrek neemt in de overbevolkte woonst, slaan
bij Marnix de stoppen door. Gelukkig is er nog
mémé die de boel recht probeert te houden.
Theatermaker Arne Sierens sprokkelde in
volkswijken getuigenissen bij elkaar voor deze
voorstelling. Hij schetst een raak portret van
een marginaal gezin dat door de moderne
maatschappij constant in de zak wordt gezet:
“’t Zou om te lachen zijn, moest ‘t niet om te
schreien en zo vreselijk waar zijn”.
Vlaams theater pur sang: rauw en heftig, maar
ook schrijnend, hilarisch en hartverwarmend.
TEKST EN REGIE ARNE SIERENS
SPEL WOUTER BRUYNEEL, SEBASTIEN DEWAELE, MARIJKE
PINOY, TOM TERNEST, WIM WILLAERT
PRODUCTIECOÖRDINATIE MARIANNE CATTOIR
MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, STAD GENT
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MEVROUW DE POES

FAMILIEVOORSTELLING

DIERENPLEZIER AAN ZEE
A
BO

Nu het schip van Kapitein Winokio is
aangemeerd voor onderhoud, nemen Mevrouw
de Poes en muziekmatrozen Ivanov en Petrolium
de allerkleinsten mee naar zee. Al zingend
stellen ze daar hun dierenvriendjes voor:
de romantische walvis, de schitterende zeester,
de verliefde octopus, de glibberige kwal, de
kruipende krab en vele andere kleurrijke
zeedieren.
Spits de oren, wrijf je oogjes uit en beleef
dit pareltje aan muziek en verhaal!
ORGANISATIE IN SAMENWERKING MET DE JEUGDDIENST.

2+

TICKETS
12 EURO BASIS
10 EURO -26, 65+

ZONDAG 3 MEI 2020
15 UUR

SPEL MARIE-ANNE COPPENS
(MEVROUW DE POES)
IVAN SMEULDERS (IVANOV),
PETER PASK (PETROLIUM)
REGIE WALTER JANSSENS

15
MUZIEK

LADY LINN & THE MAGNIFICENT BIGBAND

BLACK SWAN

Lady Linn & Her Magnificent Seven bestaan
15 jaar! Om dit te vieren bracht Lady Linn een
nieuwe plaat uit. Ze stelde een bigband samen
met muzikanten die ze stuk voor stuk voor hun
muzikaliteit en persoonlijkheid apprecieert
en zo ontstond Lady Linn & Her Magnificent
Bigband!
Lien De Greef heeft ondertussen 4 albums, een
gouden plaat, een platinum plaat, 3 MIA’s, een
Radio 2-Zomerhit en een gesmaakte passage in
Liefde voor Muziek op haar naam staan. Voor dit
album schreef ze 12 nieuwe songs die recht uit
het hart komen en werkte daarbij samen met
arrangeurs die deel uitmaken van de bigband.

©ROËN LOMMELEN

A
BO

TICKETS
24 EURO BASIS
21 EURO -26, 65+

ZONDAG 10 MEI 2020
20 UUR

A
BO

ZANG LIEN DE GREEF
KEYS/PIANO JORIS CALUWAERTS
BAS/ CONTRABAS FILIP VANDEBRIL
DRUM DOMENICO (MIMI) VERDERAME
TROMPET YVES FERNANDEZ, JO HERMANS, NICO SCHEPERS, CARLO NARDOZZA
TROMBONE MARC GODFROID, FREDERIK HEIRMAN, LODE MERTENS
BAS TROMBONE LAURENT HENDRICK
ALT SAX KENNY JEANNY, JAN VERSTAEN
TENOR SAX TOM CALLENS, WIETSE MEYS
BARITON SAX MARC DE MAESENEER
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PRAKTISCHE
INFO
ABONNEMENT

GC De Volkskring stelt jaarlijks een
abonnementenformule voor. Uit het aanbod
werden 6 voorstellingen geselecteerd.
Deze selectie bevat theater, humor en
verschillende muziekgenres. Voor 85 euro
kan je als cultuurliefhebber naar volgende
voorstellingen:

START TICKETVERKOOP

- Studio Guga – Ongehoord (humor/muziek)
- Opmaat – Woesten (theater)
- Henk Rijckaert – Maker (humor)
- Theater Malpertuis – T.A.N.I.A. (theater)
- Jan, Lien, Mauro … - Smartschade (muziek)
- Lady Linn & Her Magnificent Bigband –
Black Swan (muziek)
Met dit abonnement geniet je van een
voordelig tarief (meer dan 25% korting).
Je krijgt bovendien voorrang om tickets te
kopen voor andere, losse voorstellingen aan
het reductietarief. Indien je zelf niet kan
komen naar een bepaalde voorstelling,
dan kan je je abonnementstickets
doorgeven.
Opgelet, het aantal beschikbare
abonnementen is beperkt.

De abonnementenverkoop gaat van start
op woensdag 12 juni. Van 19 tot 21 uur kan
je op die dag abonnementen kopen bij de
cultuurdienst. Abonnees kunnen die dag
ook al losse tickets aankopen van nietabonnementsvoorstellingen.
Voor niet-abonnees start de ticketverkoop
van losse tickets op donderdag 20 juni om
16 uur. Via telefoon of mail kan je die dag
nog niet reserveren. Dat kan pas vanaf
maandag 24 juni. Opgelet, reservatiemails
die verzonden zijn voor 24 juni worden niet
verwerkt!

TICKETS RESERVEREN EN BETALEN

Aan de balie van de cultuurdienst kan je
tickets betalen cash of met Bancontact.
Voorlopig kan je nog geen tickets online
reserveren maar wel tickets via telefoon
(053 60 68 61) of mail (gcdevolkskring@
lede.be). Gereserveerde tickets moeten
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binnen de veertien dagen betaald worden
via overschrijving op het rekeningnummer
BE24 0910 1933 3038. Na deze termijn
vervalt je reservatie.
Ten laatste 7 dagen voor de voorstelling
krijg je, na ontvangst van je betaling, je
tickets thuis gestuurd. Als de betaling
minder dan 7 dagen voor de voorstelling
geregistreerd wordt, sturen we de tickets
niet meer op. We leggen de tickets dan
klaar aan de balie van GC De Volkskring.
Tickets worden niet terugbetaald of
omgeruild.

TARIEVEN

Elke voorstelling kent een basistarief.
Reducties worden toegekend aan jongeren
(-26 jaar) en senioren (+65 jaar) op
vertoon van de identiteitskaart.
Dit reductietarief wordt ook toegepast
voor abonnees en groepen vanaf
20 personen. Mensen met een UiTPAS aan
kansentarief kunnen tickets kopen aan
een verminderd tarief.

LAATKOMERS

UITPAS OMRUILVOORDEEL

We streven ernaar onze voorstellingen stipt
te laten beginnen. Laatkomers worden niet
meer toegelaten in de zaal, tenzij tijdens
een eventuele pauze. Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald.

Met je UiTPAS kan je punten sparen bij
verschillende activiteiten en zo genieten
van allerlei omruilvoordelen.
In GC De Volkskring krijg je voor tien
gespaarde punten 2,5 euro korting op
een voorstelling naar keuze met uitzondering op de lezingen. Dit is een permanent
omruilvoordeel.

FACILITEITEN VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61,
gcdevolkskring@lede.be

Als je in een rolstoel zit, deel dit dan mee
met je reservatie. Zo kunnen wij jou een
geschikte plaats geven. Boek tijdig, het
aantal plaatsen is beperkt.

OPENINGSUREN CULTUURDIENST LEDE
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

9u   

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u

19u	 
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LUISTERVINKEN

De cultuurdienst en de bibliotheek nodigen jaarlijks vier interessante
gastsprekers uit die je een hele avond mee op sleeptouw nemen door hun
vakgebied. De lezingen beginnen telkens om 20 uur in GC De Volkskring.
De prijs per lezing bedraagt 5 euro, een abonnement voor de 4 lezingen komt op
15 euro. Kaarten en abonnementen zijn te verkrijgen bij de bibliotheken in
Lede en Oordegem en bij de cultuurdienst.

BURN-OUT
EVA DAELEMAN

DE ZONNEKONING

Als negentienjarige begon Eva Daeleman bij radiozender
MNM, twee jaar later schoot haar televisiecarrière uit de
startblokken. Ze had een volle bankrekening en een tof
lief – alles om gelukkig te zijn. Maar zo eenvoudig bleek
het niet. Ze belandde in een burn-out, haar leven zag er
zwarter dan zwart uit. Het werd een omslagpunt om haar
leven anders aan te pakken. Dat ging niet vanzelf, maar vele
blauwe plekken, huilbuien en littekens later is er een andere Eva. In haar lezing deelt ze haar inzichten over en visie
op veerkracht, op bewuster leven, op kwetsbaarheid en op
hoe je elke dag wat levenswijzer
kan worden. Een handleiding voor
de zoektocht die elk leven is, een
eerlijke getuigenis over burn-out
als een leerproces.

Lodewijk XIV is de koning der koningen. Hij
werd op vijfjarige leeftijd koning en zou dat
72 jaar lang blijven. Hij was de uitvinder van
het absolutisme: de totale macht bij de gratie
van God. Zijn symbool was dan ook de zon,
die alles verlicht en waarvan iedereen afhankelijk is.
Meesterverteller Johan Op de Beeck doet het levensverhaal van de Zonnekoning uit de doeken. Hij legt
uit wat zijn historische betekenis was en waarom
hij, zonder het te willen, eigenlijk de Verlichting in
gang zette. Verwacht je aan een weergaloos verhaal,
vol van anekdotes, soms smakelijk, soms bijzonder
onsmakelijk en gruwelijk.

woensdag 6 november 2019

donderdag 5 december 2019

JOHAN OP DE BEECK
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TYPISCH TIENERS
SARAH VAN GYSEGEM

Tijdens de tienerjaren van je kroost kan het er pittig
aan toegaan. Er komt in een recordtijd zó veel op je
af, dat je af en toe het noorden kwijt raakt. Sarah
Van Gysegem vertelt over alles wat zo typisch is
aan tieners. Een verhaal over wispelturige hersenen
en hormonen, draaiende ogen, slaande deuren en
verschillende keren de eerste keer. Een verhaal met
flink wat humor én met een digitaal kantje, want
via smartphones hebben pubers de wereld in hun
achterzak. Een wereld propvol info en porno. Ze geeft
eenvoudige tips om het samenleven met tieners
vlot te laten verlopen, ook al is dit in
realiteit niet altijd even simpel.
Sarah Van Gysegem is mama van drie
tieners, werkt als journaliste voor
de Gezinsbond en schrijft al achttien
jaar over de opvoeding van tieners.
Ze mocht al deze ervaring bundelen
in het pedagogisch handboek ‘Typisch
Tieners’. In 2018 verscheen haar tweede boek,
Digitaal Ontmaagd, een gids over seksuele opvoeding
voor ouders en opvoeders.

We kennen Johny Vansevenant als de meest ervaren
Wetstraatjournalist van de VRT en een van de
bekendste radiostemmen van de nieuwsdienst. Maar
hij heeft nog een tweede passie: hij is bezeten van
het wielrennen uit de jaren zestig en zeventig en is
een Belgische autoriteit met zijn kennis over Eddy
Merckx.
Als kind keek hij vol bewondering naar de Kannibaal.
Hij apprecieerde Merckx vooral omdat hij ondanks
zijn topprestaties zo bescheiden is gebleven. Die fascinatie bleef hangen en vertaalde zich in drie boeken
over de wielrenner. Tijdens zijn lezing deelt hij zijn
admiratie met het publiek.

donderdag 23 januari 2020

donderdag 27 februari 2020

HET FENOMEEN EDDY MERCKX
JOHNY VANSEVENANT
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FILMS
WILDLIFE
BIBART FILMCLUB

De bibliotheek verwent jullie dit seizoen met een uitgebreid filmaanbod.
De BibArt Filmclub plant filmvoorstellingen in vijf deelnemende gemeenten,
namelijk Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Ninove en uiteraard Lede. Lede mag dit jaar
het seizoen openen! Met CinéFolie vullen we het aanbod aan met themafilmavonden.

LADY
BIRD
CINÉFOLIE DRAMATIQUE

EMMA
PEETERS
CINÉFOLIE ROMANTIQUE

Wildlife volgt het leven van de
14-jarige Joe Brinson en zijn gezin in
Montana in de jaren ‘60. Door zijn ogen
zien we hoe het huwelijksleven van zijn
ouders langzaamaan uit mekaar dreigt
te vallen nadat zijn vader zijn werk
verliest en welke emoties dit allemaal
teweegbrengt.

Christine zit in haar laatste middelbaar
en haat alles aan haar leven, zelfs haar
naam. Liever wordt ze Lady Bird. Ze
zet zich af tegen haar eigenzinnige
moeder, maar ze lijkt meer op haar
dan ze denkt. Een pure en doodeerlijke
film over een moeder en dochter met
een compleet onvermogen om écht met
elkaar te communiceren.

De 34-jarige Emma Peeters woont
in Parijs en droomt al jaren van een
carrière als actrice, maar heeft het nog
niet verder geschopt dan verkoper van
de maand worden. Ze besluit dat het
welletjes is geweest en wil zelfmoord
plegen op haar 35ste verjaardag.

dinsdag 10 september 2019 om 19.45u

dinsdag 3 december 2019 om 19.45u

donderdag 11 februari 2020 om 19.45u
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TICKETS BIBART FILMCLUB
5 EURO / WWW.BIBART.BE/WEBSHOP
BIBLIOTHEEK LEDE EN OORDEGEM
TICKETS CINÉFOLIE
5 EURO VVK, 7 EURO ADK,
2 EURO KORTING MET 10 UITPUNTEN
BIBLIOTHEEK LEDE EN OORDEGEM
EN CULTUURDIENST

THE
FAVOURITE
CINÉFOLIE HISTORIQUE
Engeland in het begin van de achttiende
eeuw. Het leven van koningin Anne en
haar geliefde vertrouwelinge Sarah
Churchill, de hertogin van Marlborough,
verandert drastisch na de komst van
diens nicht Abigail.
donderdag 9 april 2020 om 19.45u

ARRIVAL
CINÉFOLIE FUTURISTE
Louise Banks is een gespecialiseerde
linguïst die rouwt om het verlies
van haar dochter. Wanneer twaalf
buitenaardse ruimteschepen landen op
aarde, krijgt ze de opdracht contact
te leggen. Een intiem verhaal over
communicatie, menselijke emoties en
toenadering.
donderdag 11 juni 2020 om 19.45u
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TE GAST
SEPTEMBER
14/09	  	

KVLV LEDE				

THEATERVOORSTELLING: DE VALSE TEEFJES		

28/09 - 29/09

FOTOCLUB IRIS			

FOTOTWEEDAAGSE						

06/09	  	

LEEGO EN CULTUURDIENST			

CAFE DEL MUNDO					

18/10	  	

VOORUIT MET DE GEIT, LEDE EN ZIJN PREVENTIEBELEID THEATERVOORSTELLING: WAT DOE JE IN DE KOU?

19/10	  	

INDIETRONIC				

INDIETRONIC FEST #4						

21/10	  	

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST 		

FILMVOORSTELLING 					

26/10	 

DE VLAMMERS SMC			

STAND UP COMEDIAN SHOW (O.A. LUKAS LELIE) T.V.V. KOM OP TEGEN KANKER

31/10

CHIRO NELE LEDE			

VIVA LA FIËSTA

 	

  	

KVLV-LEDE@OUTLOOK.COM
053 80 25 84
CULTUUR@LEDE.BE
JEUGD@LEDE.BE
053 80 91 92
SENIORENFILMS@LEDE.BE
VLAMMERS@SMCLEDE.BE
HOOFDLEIDING@CHIRONELELEDE.BE

06/11	  	

JEUGDRAAD EN JEUGDDIENST		

PIETENDAG					

16/11	  	

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD		

DE KAT IN DE KELDER (KOMEDIE)

18/11	  	

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST		

FILMVOORSTELLING

22/11 - 23/11	  	

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD		

DE KAT IN DE KELDER (KOMEDIE)				

INFO@VIDLEDE.BE

29/11	  	

THEATER ROSIE

TONEELSTUK 						

INFO@THEATERROSIE.BE

09/12	  	

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST		

		

FILMVOORSTELLING

12/12	  	

PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE		

THEATERVOORSTELLING INGEWIKKELD VAN TE GEK!?

21/12	 	

VZW TINITIATIEF 			

90’S FOREVER MET ALTERNATIVE NATION EN DJ DUO NEFFEST

21/01

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST 		

FILMVOORSTELLING				

 	

JEUGDRAAD@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE

SENIORENFILMS@LEDE.BE
GINETTE.DE.BLENDE@FRACARITA.ORG
WWW.TINITIATIEF.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE
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29/01 - 30/01		

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			

GEDICHTENDAG				

ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE

02/02	  	

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 			

LERAARSCONCERT

ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE

16/02

OUDERCOMITÉ MORGENSTER LEDE			

THEATERVOORSTELLING VOOR KLEUTERS			

08/03

GEMEENTEBESTUUR LEDE				

UITREIKING VROUWENAWARDS		

13/03		

SPORTDIENST					

SPORTGALA

04/04		

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD			

DE ZETEL (TRAGIKOMEDIE)			

06/04		

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST 			

FILMVOORSTELLING				

10/04 - 11/04		

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD			

DE ZETEL (TRAGIKOMEDIE)

18/04		

THEATER ROSIE				

TONEELSTUK

04/03		

SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST			

SENIORENFILM 		

02/05		

KSA SINT GEROLF LEDE				

70-80-90 FUIF

09/05		

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			

SAMENSPELDAG

16/05		

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA			

CONCERT

WWW.OCMORGENSTER.BE
INFO@LEDE.BE
SPORT@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE
INFO@THEATERROSIE.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE
THOMASVELDEMAN@HOTMAIL.COM
ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE
FREDDY.CHANTERIE@TELENET.BE
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21

21

20

20

10/09/2019
03/12/2019
11/02/2020
09/04/2020
11/06/2020

WILDLIFE
LADY BIRD
EMMA PEETERS
THE FAVOURITE
ARRIVAL

20

FILM

19

19

18

18

06/11/2019
05/12/2019
23/01/2020
27/02/2020

16 - 17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

17

EVA DAELEMAN
JOHAN OP DE BEECK
SARAH VAN GYSEGEM
JOHNY VANSEVENANT

VOLKSBAL
ONGEHOORD - STUDIO GUGA
DE BENDE VAN HET OORWOUD - RADIO OORWOUD
WOESTEN - OPMAAT
COWBOY MET PENSIOEN - CARRY GOOSSENS
MAKER - HENK RIJCKAERT
T.A.N.I.A. THEATER MALPERTUIS
HARTENVROUW - IREEN BEKE
SMARTSCHADE / LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI, JAN DE SMET, EN CO...
DE BROERS GEBOERS - COMPAGNIE CECILIA
DIERENPLEZIER AAN ZEE - MEVROUW DE POES
BLACK SWAN - LADY LINN & THE MAGNIFICENT BIGBAND

OVERZICHT

LUISTERVINKEN

PRAKTISCHE INFO

30/08/2019
19/09/2019
13/10/2019
09/11/2019
08/12/2019
10/12/2019
06/02/2020
07/03/2020
14/03/2020
29/04/2020
03/05/2020
10/05/2020

PROGRAMMATIE

