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COLOfON 
Cultuurdienst Lede

Claudia Rombaut, Ingrid Cobbaut, Sybille Van Cauwenberge, Luc Heestermans en Franky Cooreman.
Met dank aan de medewerkers van jeugddienst Lede, patrimonium Lede, bibliotheek Lede en BibArt.
Deze cultuurbrochure is een uitgave van gemeentebestuur Lede. 
Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen
Oplage: 8 700 exemplaren 
Vormgeving: Astrid De Prez – www.astriddeprez.be 
Eindredactie: Renske De Bremme en Claudia Rombaut
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 

VOOrWOOrD
Met deze brochure trappen we ons vijfde cultuurseizoen af in De Volkskring. 

Sinds onze start in 2012 groeide De Volkskring uit tot een krachtig 
cultuur- en gemeenschapshuis dat niet meer weg te denken is uit 
onze gemeente. Het is een plaats waar we elkaar ontmoeten, een 
plaats voor onze verenigingen, voor jong en oud. 

In deze brochure staan de activiteiten die het gemeenschapscentrum 
zelf organiseert. Wij hopen van harte dat je hierin je gading vindt. 
Daarnaast stellen we onze infrastructuur zoals altijd met veel plezier 
ter beschikking aan onze verenigingen en andere organisaties om 
zelf activiteiten op te zetten. Deze activiteiten kan je vanaf dit jaar 
ook terugvinden in de rubriek ‘te gast’. 

Benieuwd naar het nieuwe seizoen? Blader dan vooral snel verder, 
maak jouw keuze en bestel je tickets. 

We wensen je veel cultuurplezier en mooie ontmoetingen in 
De Volkskring.

Tot binnenkort!

Elke Meganck
schepen voor cultuur

Claudia Rombaut
cultuurbeleidscoördinator
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MUZIEK 
VrijDag 26 augustus 2016

20 uur

TICkETS
5 euro (VoorVerkoop)
7 euro (aan De kassa)

VOLkSBAL OP DE MARkT, 
NIET IN GC DE VOLkSkRING

VOLKSBaL 
STAMPEN & DAGEN EN HuN 

LEEDSE VRIENDEN
DIRk BAuTERS EN VANESSA 
CHINITOR, MILPOOL, WOLIx

orig jaar organiseerde het gemeente-
bestuur een Volksbal met Stampen & 
Dagen op het dorpsplein. De groep gaf drie 

uur lang het beste van zichzelf. Er werd gedanst, 
gelachen, gezongen … Kortom: een avond om nooit 
te vergeten. Wegens het overweldigende succes 
(meer dan duizend bezoekers!) sluiten we ook dit 
jaar de zomer op gelijkaardige wijze af. 

Stampen & Dagen staat opnieuw garant voor een 
spetterende avond. Maar deze keer komen zij niet 
alleen! Hun Leedse vrienden van Milpool  
(finalisten Humo’s Rock Rally) en Wolix flankeren 
de gevestigde waarde. Zij brengen een aantal eigen 
nummers én een cover van Stampen & Dagen. 
Ook Dirk Bauters en Vanessa Chinitor (Eurosong 
1999 met het nummer Like the 
Wind) zijn van de partij. Dirk, 
een rasechte Ledenaar, komiek 
en allround muzikant,  staat in 
2016 veertig jaar op de planken. 
Samen met Vanssa neemt hij 
een uur lang het podium over 
om iedereen op de Markt te 
laten feesten als nooit tevoren.

V
tefaan, tamboer-majoor van 
wonder-orkest Die Verdammte Spielerei, 
leidt zijn discipelen. Zonder pad, zonder 

doel. Vanuit zijn eenvoudige geest en filosofische 
ondoorgrondelijkheid. Zijn emoties laat hij 
verklanken door de trouwe schare muzikanten 
die hem klakkeloos volgt. 

Een dag met Stefaan is pure transcendentie. 
Lang dwaalde hij langs straatfeesten en 
braderijen. In 2014 opende hij samen met 
Die Verdammte Spielerei nog onze eerste 
Camping Cultuur in Smetlede. 
En dan nu... 
Een programma voor cultuurminnend
Vlaanderen. Kuier, pikkel, flaneer of stiefel 
mee in de schedelpan van Stefaan en laat je 
behagen door de hormonale kruisbestuiving 
tussen toonkunst en onzin met grote O. 
Feestelijk omkaderd door mooie instrumenten 
als alt-, tenor- en baritonsax, dwarsfluit en 
klarinet, misschien zelfs een marimba. 

Laat u in de podiumgordijnen jagen om 
verlichte duisternis en muziek te vinden 
aan het einde van de tunnel... 

EEN DaG MET 
STEfaaN

DIE VERDAMMTE SPIELEREI  
GOES CCERIEuS

HUMOr EN MUZIEK
DonDerDag 22 septeMber 2016

20 uur

TICkETS
16 euro (basistarief)

14 euro (-26, 65+)

WOORD & Zang stefaan De Winter
SOpRaanSax & KLaRInET & aLTSax 
roeland Vanhoorne: 
pieterjan Vandaele
TEnORSax bjorn Verschoore 
BaRITOnSax & DWaRSFLuIT 

thomas Van gelder
pERCuSSIE ruben Cooman 
TECHnIEK En LICHTpLan alexander 
ronsse
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STaMpEn & DagEn rudy Van 
den nest, steven D’Hondt, 
Denis Van swalm, koen Van 
accoleyen, Luc Van 
Hauwermeiren, koen Cornu.
MILpOOL bas bombeke, robin 
temmerman, Vincent De 
prez, jeroen De Meyer
WOLIx stijn Willockx, Dries 
Willockx, gerd De Coensel, 
karl Heyman, Davy De Wolf.

Dirk bauters en Vanessa 
Chinitor
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MUZIEK 
zaterDag 22 

oktober 2016
20 uur

TICkETS
21 euro 

(basistarief)
18 euro (-26, 65+)

TOO GOOD TO 
BE TrUE

15 jAAR SIOEN

weeduizendzestien wordt voor Sioen een 
jaar om niet te vergeten want dat is het 
jaar dat de gentse singer-songwriter 

15 jaar op de planken staat.
15 jaar na zijn eerste demo in 2001 staan er 
6 albums op zijn palmares, stond hij 3 keer op 
Rock Werchter en toerde hij met zijn band door 
heel Europa, Zuid-afrika en Zuid-Korea. 
Hij componeerde muziek voor theater, film en de 
gelauwerde tv-serie ‘Marsman’ (Eén) en was 
eerder dit jaar te zien in ‘Liefde Voor Muziek’ 
(VTM).

‘15 jaar Sioen’ wordt gevierd met een unieke 
theatertournee. Tijdens deze reeks optredens 
laat Sioen zich omringen door verschillende 
guests, stuk voor stuk muzikanten die gedurende 
die afgelopen 15 jaar een onmiskenbare invloed 
hebben gehad of speciale indruk bij hem hebben 
achtergelaten.

Sioen brengt op deze avond een overzicht van 
zijn singles, radiohits en andere nummers 
geplukt uit zijn rijke repertoire.

T o niet snijden we je hoofd eraf, sorry!
In Met argumenten kan je iedereen 
overtuigen halen Koen De graeve en 

günther Lesage (Emmy award winners 2015 
beste comedy) het onderste uit de kan om elkaar, 
het publiek en eventuele huisdieren, een antwoord 
te geven op de grote Vragen: 
‘Waarom is er iets en niet niets?’, ‘als er een  
god is die alles heeft geschapen, wie heeft 
god dan geschapen?’ en ‘Wordt Club Brugge 
eindelijk landskampioen, en zo ja, hoe is dat 
precies in zijn werk gegaan?’ 
Dit en nog veel meer in een voorstelling waar 
niemand minder dan Richard Dawkins graag 
was naar komen kijken, ‘als er een Engelstalige 
ondertiteling was voorzien.’

MET arGUMENTEN
KaN jE IEDErEEN 
OVErTUIGEN
LAzARuS

THEaTEr
DonDerDag 

17 noVeMber 2016 
20 uur 

TICkETS
16 euro (basistarief)

14 euro (-26, 65+) 

TEKST En SpEL koen De graeve 
en günther Lesage 
KOSTuuMS karen De Wolf 
TECHnIEK bram Corneillie,  
bart Luypaert 
BEELDMOnTagE En  

MuZIKaLE BEWERKIngEn

anton van Haver
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alles aan het huwelijk van Bob en Barbara 
Roos lijkt een droom. Terwijl Bob zich 
stort op zijn carrière en het verdienen van 

genoeg geld, richt Barbara zich volledig op het 
grootbrengen van de kinderen en het inrichten van 
hun absolute droomhuis. Bob en Barbara. Koek en 
ei. pais en vree. alles lijkt te kloppen.

Tot het huis tot in de kleinste details is ingericht 
en de kinderen het huis uit zijn. Dan loopt het mis 
en wil Barbara scheiden. Maar geen van beiden 
kan afstand nemen van het huis. Een echtpaar dat 
jarenlang verbonden was in liefde is nu verbonden 
in woede en blinde haat. Het ooit zo gelukkige 
huwelijk van de Rozen ontaardt in een oorlog: De 
Rozenoorlog.

En daarin wordt niets of niemand gespaard…

 De Rozenoorlog is een musical gebaseerd op de 
bestseller The War of Roses van Warren adler 
en de gelijknamige filmhit met Michael Douglas, 
Kathleen Turner en Danny DeVito.

DE 
rOZENOOrLOG
juDAS THEATERPRODuCTIES

SpEL Lucas Van den eynde, 
Maike boerdam, Myriam 
bronzwaar, Laura seys e.a. 
MuZIEK Live orkest onder leiding 
van pol Vanfleteren/thomas 
Vanhauwaert
SCRIpT allard blom en frank 
van Laecke
MuZIEK sam Verhoeven 
REgIE frank van Laecke

aeze voorstelling brengt het 
fantastische verhaal van kapitein 
Zonneschijn die een luchtschip wil 

bouwen om naar de wolken te vliegen.

uit een recensie van De Engelenbak:
:
“‘Het Luchtschip’ is een voorstelling voor 
kleuters vanaf 4 jaar, maar zal ook geen 
enkele volwassene vervelen. Vijfenveertig 
minuten vol magische lichtjes, muziek en 
liedjes die uw zoontje, dochtertje, neefje of 
nichtje eindeloos zullen fascineren.
Lukas Van Echelpoel van Theater
Salibonani is zonder twijfel een van de
duizendpoten die deze wereld rijk is.” 

HET LUCHTSCHIp
SALIBONANI

MUZIEKTHEaTEr
zonDag  

22 januari 2017
20 uur

TICkETS
23 euro (basistarief)

20 euro (-26, 65+)

faMILIEVOOrSTELLING
zonDag  

4 DeCeMber 2016
15 uur

TICkETS
12 euro (basistarief)

10 euro (-26, 65+)

SpEL Lukas Van echelpoel
REgIE isabel Leybaert

Vanaf 4 jaar
Organisatie i.s.m. jeugddienst
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ie vorig jaar aanwezig was bij het 
optreden The Story of the Sixties van 
De Bonanza’s weet al dat zij een eerlijke 

en oprechte middag vol muzikaal plezier brengen. 
Op aanvraag van alle aanwezigen komen zij terug, 
opnieuw met golden hits uit de jaren’60 maar wel 
met een ander programma dan vorig seizoen. 
De Sixties zijn namelijk een goudmijn van muziek. 
Liedjes schrijven gebeurde met vakmanschap, 
originaliteit, talent en passie.

Verwacht u aan alle popklassiekers uit de jaren 60 
zoals ze vandaag moeten klinken; soms ingetogen 
en intiem, soms uitbundig en enthousiast maar 
steeds met volle overgave en met respect voor  
het origineel. Een weloverwogen selectie van 
nummers die de hitlijsten van de jaren 60 sierden. 
Een selectie die veelvuldig wordt uitgebreid en 
verfijnd. Vijf gedreven muzikanten die met  
overtuiging alles uit de kan halen om u even alle 
zorgen te doen vergeten. geen bandopnames, 
computertrucs of playback maar alles live.

Denk aan legendarische groepen als The Monkees, 
The Byrds, The Beatles (uiteraard), The Tremeloes, 
CCR… maar ook aan grootheden als Roy Orbison, 
Johnny Cash, Ricky nelson, Van Morrison,… en 
daarnaast nog een hoop vergeten klassiekers die 
eigenlijk niemand écht vergeten is.

W

MUZIEK
zonDag  

29 januari 2017
15 uur

TICkETS
14 euro (basistarief)

12 euro (-26, 65+)

lara Cleymans is 27 geworden. Een mythische 
leeftijdsgrens die veel kleurrijke figuren  
uit de muziekgeschiedenis niet overleefd  

hebben. Samen met Jo Mahieu gaat ze de 
confrontatie aan met deze mensen en brengt ze 
eigenzinnige versies van hun nummers aangevuld  
met anekdotes uit hun leven. Van Robert Johnson  
tot amy Winehouse, van Janis Joplin tot Jeff  
Buckley. Maar bereid je ook voor op enkele  
opmerkelijke verrassingen en minder bekende namen.

MUZIEK
VrijDag 24 februari 2017

20 uur

TICkETS
16 euro (basistarief)

14 euro (-26, 65+) 

CLUB 27
CLARA CLEyMANS & jO MAHIEu

C

BEZETTIng

Clara Cleymans & jo Mahieu

a TrIBUTE TO
THE SIxTIES
DE BONANzAS

Zang thomas keersmaekers 
ELEKTRISCHE gITaaR & BaCKIngS Dirk roefs 
BaSgITaaR & BaCKIngS steven Van gool 
KEyBOaRD & BaCKIngS Hans Claes
DRuMS bert rommes 

Dansfeest! zonder zittribune, wel tafels en stoelen

1110



DE KETNETBaND
DE kETNETBAND SMIjT zICH 100%

ier vrouwen.
Vier nerveuze vrouwen.
Ze horen stemmen in hun hoofd, denken 

in bochten en kronkels, zien wat wij niet zien.
Wat doen die vrouwen samen op een podium?
Ze zingen, ze zuchten en ze maken zich zorgen.
Over de wereld en zichzelf.

Ze vertellen u wat het is om verloren te lopen in de 
donkere kamers van hun gedachten, de weg kwijt 
te geraken in hun kronkelige hersenen, op de dool 
te zijn tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen het 
bloed van onder je nagels, krabben aan je ziel en 
plukken de eelt van je emoties.
Vier nerveuze vrouwen en een muziekband.

De jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers.
Samen met nerveuze moeder Tine Reymer en  
tierelierende Eva De Roovere  zingt ze donkere  
duetten in coupletten, terwijl Inge paulussen 
rondjes draait in waangedachten.

Voor de teksten van deze voorstelling heeft  
gerda Dendooven haar zinnen verloren en Hugo 
Matthyssen heeft er zijn hoofd op gebroken.
De regie is in handen van Els Dottermans.
paul poelmans houdt  de mannen van De Laatste 
Showband in het gareel. Zij spelen levend muziek.

TE GEK!? 
NErVEUZE 
VrOUWEN 
ELLA LEyERS, EVA DE ROOVERE,  
INGE PAuLuSSEN, TINE REyMER

V
HUMOr EN MUZIEK

DonDerDag 30 Maart 2017
20 uur

TICkETS
23 euro (basistarief)

20 euro (-26, 65+) 

DE LaaTSTE SHOWBanD O.L.V.  

paul poelmans
pIanO & KEyBOaRDS   
paul poelmans  
gITaaR Chris peeters
BaSS bert embrechts
DRuMS joost Van den broeck
gITaaR & SLIDE-gITaaR  
patrick riguelle

13

12

e KetnetBand is zonder twijfel de meest 
swingende kidsband van het land! al 15 jaar 
touren ze door Vlaanderen en zetten ze 

elke zaal of plein op zijn kop.
De Ketnet-kijkertjes verkozen De KetnetBand tot 
‘Beste Band van 2015’ tijdens het gala Van 
de gouden K’s. Zing mee met de bekende liedjes 
van Samson, K3, ghostrockers en de partykids.
We zullen er niet omheen kunnen, deze zomer 
staat heel België in het teken van de prestaties 
van onze Belgische sporthelden. Met de 
Olympische Spelen en het EK Voetbal zullen we 
massaal gekluisterd zitten voor ons tv-scherm.  
En de KetnetBand? Zij gaan optreden en de 
sportsfeer naar jouw podium brengen! 

Doe je sportschoenen maar aan en warm die 
spieren op want... De KetnetBand smijt zich 100%, 
jij ook?! 

D

BEZETTIng

Charlotte (ketnet-wrapper), 
sien (ketnet-wrapper), Maureen 
(Helden), Matthew (ghost rockers) 
& giovanni kemper (nachtwacht & 
ketnet Musical) + muzikanten

MUZIEK
zonDag 12 Maart 2017

15 uur

TICkETS
16 euro (basistarief)

14 euro (-26, 65+) 
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aBONNEMENT 
gC De Volkskring stelt voor het tweede jaar op 
rij een abonnementenformule voor. uit het 
aanbod werden 6 voorstellingen geselecteerd. 
Deze selectie bevat theater, humor en 
verschillende muziekgenres. Voor de som van 
80 euro kan je als cultuurliefhebber naar 
volgende voorstellingen:
Die Verdammte Spielerei (humor/muziek) -
Sioen (muziek) - Met argumenten kan je… (the-
ater) De Rozenoorlog (muziektheater) - Club 27 
(muziek) - nerveuze vrouwen (humor/muziek) 

Met dit abonnement geniet je van een voordelig 
tarief (meer dan 25% korting). Je krijgt boven-
dien 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.

STarT TICKETVErKOOp
De abonnementenverkoop gaat van start op 
donderdag 9 juni 2016, om 16 uur. abonnees 
kunnen die dag ook al losse tickets aankopen.

Voor niet-abonnees start de ticketverkoop van 
losse tickets op zaterdag 11 juni 2016. Van 10 
tot 12 uur kan je op die dag tickets kopen bij de 
cultuurdienst. Via telefoon of mail kan je die dag 
nog niet reserveren. Dat kan pas vanaf dinsdag 
14 juni 2016. Opgelet, reservatiemails die 
verzonden zijn voor 14 juni worden niet verwerkt!

TICKETS BETaLEN
aan de balie van de cultuurdienst kan je tickets 
cash of met bancontact betalen.
Je kan ook tickets reserveren via telefoon of 
mail. gereserveerde tickets moeten 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.  
Klaargelegde tickets moeten uiterlijk 15 minuten 
voor de voorstelling opgehaald zijn, zo niet bestaat 
de kans dat de tickets worden doorverkocht.

Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

ONLINE rESErVErEN
Vanaf dit seizoen zal je ook online tickets 
kunnen aankopen via de website www.lede.be. 
Meer info hierover volgt nog in Lede Informeert 
en op de website.

TarIEVEN
Elke voorstelling kent een basistarief. 
Reducties worden toegekend aan jongeren -26 

en senioren +65 op vertoon van de identiteits-
kaart. 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
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.

TICKETS rESErVErEN
Tickets kan je reserveren bij de cultuurdienst 
(Markt 1, 9340 Lede), telefonisch op 053 60 68 
61 of via mail gcdevolkskring@lede.be. In de loop 
van dit seizoen zal er ook mogelijkheid zijn om 
online tickets aan te kopen.

faCILITEITEN VOOr MENSEN MET EEN 
BEpErKING
als je in een rolstoel zit, deel dit dan mee bij de 
reservatie. Zo kunnen wij jou een geschikte plaats 
geven. Boek tijdig, het aantal plaatsen is beperkt. 

praKTISCHE 
INfO

GC De Volkskring
kasteeldreef 18, 9340 Lede

053 60 68 61,
gcdevolkskring@lede.be
www.volkskring.lede.be

9u      10u           11u          12u          13u                 14u          15u             16u             17u                18u              19u    
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UITpaS OMrUILVOOrDEEL
Met je uiTpaS kan je punten sparen en zo genieten 
van allerlei verzilvervoordelen. De punten spaar je 
via deelname aan activiteiten van gemeentedien-
sten en andere partners. In gC De Volkskring krijg 
je voor tien gespaarde punten 2,5 euro korting op 
een voorstelling naar keuze. Dit is een permanent 
omruilvoordeel.

OpENINGSUrEN CULTUUrDIENST LEDE
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DE KONING ZONDEr 
SCHOENEN  4 HOOg

27 ,28 EN 29 MaarT 2017

2de en 3de kleuterklas

Een voorstelling over verdriet, hoop 
en geluk. Over geven en krijgen en dat 
rijkdom veel meer is dan rijk zijn.

GLINSTErING 
HET OngERIJMDE

13 EN 14 MaarT 2017
2de, 3de en 4de leerjaar

glinstering gaat over kleine gebeurtenissen 
en grote dromen. Het gaat over hart en ziel, 
over passie en overgave. Over hoe je je in 
alles wat je doet, helemaal kan geven. En 
over hoe plezant dat is.

SCHOOL

NEELaND 
nIC BaLTHaZaR
21 fEBrUarI 2017

3de, 4de, 5de en 6de 
middelbaar

Een verhaal over de 
even harde als hoopvolle 
zoektocht van jonge 
asielzoekers naar geluk.

VOOrSTELLINGEN
sCHoLen kunnen tereCHt bij De 
CuLtuurDienst Voor Meer info. 
Vanaf WoensDag 1 juni 2016 kunnen 
ze ziCH ook insCHrijVen.  



alex Mottrie
OVEr ZIjN WErK aLS 
UrOLOOG

woensdag 26 oktober 2016

prof. Dr. alex Mottrie is werkzaam 
als uroloog in het OLV Ziekenhuis 
te aalst.  In 2001 introduceerde 
hij de robotchirurgie en werd 
pionier in deze innovatieve vorm 
van opereren. Samen  met Dr. geert 
Vandenbroucke heeft hij de ORSI-
academy opgericht in Melle, het 
grootste robot trainingscentrum 
buiten de VS. Hij zal de werking van 
robotchirurgie uitleggen alsook de 
grote voordelen van deze techniek.  

pascale 
Naessens
GEZONDE VOEDING: 
TErUG Naar NaTUUrLIjKE 
VOEDING

maandag 5 december 2016

pascale naessens schetst de 
hedendaagse problematiek met 
voeding en plaatst die in een 
ruimere context. Hoe heeft de 
mens doorheen de evolutie gege-
ten? Wat eten we nu? Het gepro-
duceerde voedsel dat we vandaag 
kennen, bevat veel snelle, geraffi-
neerde koolhydraten. Om gezond te 
eten, moeten we teruggrijpen naar 
natuurlijke, onbewerkte producten 
en onze manier van eten aanpassen. 
Hoe je dat doet, en welke gevolgen 
dat heeft voor ons lichaam, legt zij 
uit in deze lezing. Luc Haekens

DE BLaUWE GIDS

woensdag 18 januari 2017

Journalist en documentairemaker 
Luc Haekens (1968) trok zijn 
stoutste schoenen en zijn mooiste 
driedelige pak aan en ging op 
verkenning in de wereld van de 
adel. Zijn blauwe vrienden 
vertelden hem over hun voorouders, 
hun opvoeding, hun kasteel, hun 
leven en werk. Maar ze nemen Luc 
ook in vertrouwen over
vooroordelen, de zware druk op 
hun schouders en hun kopzorgen.
‘De blauwe gids’ bevat alle 
ingrediënten voor een smaakvolle 
adellijke avond, gespijsd en overgoten 
met sappige anekdotes, 
aangrijpende gesprekken en 
verhalen uit vervlogen tijden. 

Erik De Soir
OVErLEVINGSGEDraG IN 
CrISISSITUaTIES

donderdag 16 februari 2017

Erik De Soir is crisispsycholoog 
en psychotraumatherapeut en 
verleent psychologische opvang 
en begeleiding aan de 

getroffenen van verkeers-
ongevallen, collectieve urgenties 
en oorlogssituaties.
Met de aanslagen in Brussel 
kwam Erik De Soir herhaaldelijk 
in het nieuws als expert. 
In de lezing grijpt hij terug naar 
de aanslagen om aan de hand 
van praktische voorbeeldenhet 
overlevingsgedrag te duiden. 
Hoe kunnen redders en slachtoffers 
verder met wat ze zien, voelen 
en meemaken? En wat kunnen zij 
voor elkaar betekenen?

LUISTEr
VINKEN

1918

De CuLtuurDienst en De
bibLiotHeek noDigen naar 
jaarLijkse geWoonte 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.



11.09  LeeDse persCLub   Lee Matinée: Winkelcentra versus kleinhandel                   0475 98 10 04
29.09 - 13.10 Leego    Week van de Wereld   053 60 68 61

01.10  tinitiatief VzW   Indietronic Fest # 1          www.tinitiatief.be
07.10  jeugDDienst LeDe   Educatief theater    053 60 68 61
14.10  steLLa Matutina CoLLege              Theater: Wat doe je in de kou + fuif (12-jar.) 053 80 16 56
15.10 - 16.10 De sokkenstopperij   Rakeling                   053 82 85 50
28.10  kVC jong LeDe   Show: ABBA for gold    0486 76 72 13
29.10  sHoWkorps sint-Martinus oorDegeM Showavond: “50 shades of…..”  0479 53 60 06

05.11  prinsenHof   Carnavalsrevue      0496 51 35 22
09.11  jeugDraaD LeDe   Theatervoorstelling Sint & Piet               053 60 68 62
14.11  seniorenraaD LeDe   Film: testament of youth               053 60 68 61

 TE GaST
IN DE VOLKSKrING

21

SEpTEMBEr

OKTOBEr

NOVEMBEr
Een visueel wonderbaarlijke 
fantasiefilm, gebaseerd op het 
wereldwijd geliefde kinderboek 
van Maurice Sendak, die zowel jong 
als oud oprecht weet te ontroeren.
geschikt voor kinderen vanaf 9jaar.

WHErE THE WILD THINGS arE
 bibart i.s.m. Mooov en cultuurdienst

24/09/2016   20 uur
park van Mesen 
(bij slecht weer: gC De Volkskring)

THE MaN frOM U.N.C.L.E. 
Cinéfolie Comique

10/11/2016   19u45

Een grappige en kleurrijke 
spionagefilm, met een 
originele  knipoog naar 
de gelijknamige Tv-serie 
uit de jaren ’60. Een lust 
voor het oog en voor de 
lachspieren.

fILMS

THE ONE I LOVE 
Cinéfolie romantique

14/02/2017 

19u45

Volg het mysterieuze 
pad dat Ethan en  

Sophie afleggen om 
hun relatie te redden. 
Een romantische film 

zoals u er wellicht 
nog nooit één heeft 

gezien.

De bibart filmclub vertoont van september tot juni 
(behalve in december) maandelijks een film in een 
bibart gemeente. Dit seizoen wordt de eerste 
film gratis vertoond in openlucht in Lede.
Met Cinéfolie vult de bibliotheek dit aanbod aan 
met thematische films. tickets (gratis drankje 
inbegrepen) kosten 4 euro in voorverkoop of 
10 uitpaspunten en zijn verkrijgbaar in de 
bibliotheken van Lede en oordegem.

20
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15.02  Leego     Theatervoorstelling Lachlan  053 60 68 61
17.02  jeugDDienst LeDe    Educatief theater   053 60 68 62
18.02  kVC jong LeDe    Eveline Cannoot/Willy Sommers 0486 76 72 13
20.02  seniorenraaD LeDe    Film: Still Alice   053 60 68 61
27.02  De sokkenstopperij    Theatervoorstelling  053 82 85 50

02.03  seniorenraaD LeDe    Animatiefilm: The Lion king  053 60 68 61
04.03  sCouts LeDe    Carnavalsbal   0479 60 02 32
10.03  sportDienst en sportraaD LeDe  Sportgala   053 60 68 64
17.03  jeugDDienst LeDe    Educatief theater   053 60 68 62
18.03  aCaDeMie Voor Muziek en WoorD LeDe  Leraarsconcert   053 60 68 70
25.03  ksa LeDe     Fuif    0487 48 61 19

15.04  ConCertbanD oorDegeM   Verrassingsconcert  0475 56 33 69
22.04  VreugD in DeugD VzW   Voorjaarsproductie  0497 29 39 83 
28.04 & 29.04 VreugD in DeugD VzW   Voorjaarsproductie  0497 29 39 83 

12.05 - 21.05 aCaDeMie Voor Muziek en WoorD LeDe  Openbare examens   053 60 68 70

20.06  aCaDeMie Voor Muziek en WoorD LeDe Proclamatie   053 60 68 70

MaarT

aprIL

MEI

jUNI

16.11  CuLtureLe raaD i.s.M. 11 noVeMber   Vriendenkring 
  Lezing Diane De keyzer       Eten en drinken tijdens WO I 053 60 68 61
18.11  jeugDDienst LeDe    Educatief theater   053 60 68 62
20.11  LeeDse persCLub    Lee Matinée: Lede in de oorlog 0475 98 10 04
26.11  VreugD in DeugD VzW   komedie: Hotlips   0497 29 39 83 

02.12 - 03.12 VreugD in DeugD VzW   komedie: Hotlips 0497 29 39 83 
05.12  seniorenraaD LeDe    Film:  Achter de wolken 053 60 68 61
09.12 - 11.12 tHeater rosie VzW    Toneelvoorstelling info@theaterrosie.be
17.12  CuLtureLe raaD i.s.M. DansenD VoLkje  Optreden 053 60 68 60

07.01  feestCoMité LeDe    Miss Bette verkiezing  0472 39 38 56
14.01  feestCoMité LeDe    Prins verkiezing   0472 39 38 56
23.01  seniorenraaD Lede    Les Barons   053 60 68 61
26.01  aCaDeMie Voor Muziek en WoorD LeDe  Gedichtendag   053 60 68 70
27.01  jeugDDienst LeDe    Educatief theater   053 60 68 62
28.01  tinitiatief VzW    kortfilmavond 4de editie  www.tinitiatief.be

05.02  steLLa Matutina CoLLege   Aperitiefconcert   053 80 16 56
14.02  CinéfoLie roMantique   The one I love   053 82 53 30

DECEMBEr

jaNUarI

fEBrUarI
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