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GC Spikkerelle bestaat 10 jaar en dat vraagt om een feestje.
Ons 10-jarig bestaan is het moment om terug te blikken op de voorbije  
10 jaar programmatie en ook alvast verlangend uit te kijken naar de start  
van ons jubileumseizoen. 

Maar liefst 170 voorstellingen passeerden sinds de start de revue: lokale,  
nationale en ook internationale artiesten, beloftevol jong en nieuw talent,  
solo performances maar ook voltallige harmonieën en dansgezelschappen,  
verrassende en vernieuwende voorstellingen, klassiekers en vaste waarden.  
1.872 abonnementen en 36.013 losse tickets gingen de deur uit. 

10 jaar Spikkerelle betekent ook 10 jaar teamwork, enthousiasme en gedreven-
heid. 10 jaar vrijwilligerswerking, 45 vrijwilligers zonder wiens inzet het on- 
mogelijk zou zijn om Spikkerelle op volle toeren te laten draaien. 

We willen ons 10-jarig bestaan niet onopgemerkt laten voorbijgaan en hebben 
komend seizoen dan ook heel wat voor jullie in petto: theater, muziek, comedy, 
cabaret, film en een uitgebreid en gevarieerd vormingsaanbod.  Maar lees en 
ontdek dit vooral zelf in deze brochure, met enkele verrassende impressies en  
illustraties van de leerlingen van GAVKA. 

4 november is alvast 1 datum om met stip in jullie agenda’s te noteren.  
Die avond barst de feestvreugde volledig los en organiseren we samen met het 
Feesteworpcomité en onze huisgenoten van Jeugdhuis Krak een onvergetelijke 
editie van Feeste met Accordeon.  

We kijken er alvast naar uit om jullie tijdens ons jubileumjaar vaak in Spikkerelle 
te mogen ontvangen!
 
 
 
Tom Beunens, schepen van cultuur 
Kristl Lambert, directeur Spikkerelle
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ABONNEMENT 
Voor 80 euro kom je naar de 9 abonnementsvoorstellingen  
en 1 theatervoorstelling naar keuze. 

ABONNEMENTSVOORSTELLINGEN
          Sarah Ferri
 DAAU
 Ronny Mosuse
 Axl Peleman
 Aram van Ballaert
 Nele Bauwens
 Maaike Ouboter
 Rode Boom
 Jan Jaap van der Wal
  
KEUZEAANBOD
        Compagnie Cecilia            
 Het Eenzame Westen 

De abonnementenverkoop start op de presentatiedag (vrijdag 9 juni 2017).  
Er zijn 220 abonnementen beschikbaar.  De resterende abonnementen zijn 
vanaf donderdag 15 juni te koop aan de balie van Spikkerelle of per telefoon.  
Bestellingen via mail verwerken we pas na de eerste verkoopdag.

Geef je abonnement gerust door. Neemt er niemand jouw abonnementsplaats 
in? Laat het ons alsjeblieft weten. 
 
 

LOSSE TICKETS 
Voor abonnees zijn losse tickets beschikbaar vanaf de presentatiedag. 
Niet-abonnees kunnen reserveren vanaf donderdag 22 juni om 9.00 uur.
Tickets bestel je via de webshop op https://webshopavelgem.recreatex.be,  
via de telefoon of aan de balie van Spikkerelle.  
Bestellingen via mail verwerken we pas na de eerste verkoopdag. 

INFORMATIE
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BLACK
FRIDAY
-50%

KORTINGEN 
ABO / -26 / +65
Abonnees, -26-jarigen en +65-jarigen genieten een voordeeltarief voor losse 
tickets. Bij de familievoorstelling is er korting voor -12-jarigen.
 
 
NIEUW: BLACK FRIDAY
Het ‘Black Friday-label’ staat garant voor superkortingen.  
-26-jarigen krijgen bij een ‘Black Friday-voorstelling’  
50% korting op de standaard ticketprijs. 

ROLSTOELGEBRUIKERS
Ben je rolstoelgebruiker? Laat het ons weten bij reservatie, dan voorzien we een 
geschikte plaats.
 

FOTOGRAFEREN / FILMEN
Fotograferen of filmen tijdens voorstellingen is verboden.
 

©
 Kurt van der elst

Compagnie Cecilia
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GSM
Schakel je gsm uit voor de voorstelling start. 
 

BETALEN . RESERVEREN 
Jouw reservatie is pas definitief na betaling. Niet-betaalde reservaties verval-
len na 14 dagen. Reserveer je minder dan 14 dagen op voorhand? Dan krijg je 
automatisch een factuur. 
 
 
UITVERKOCHT
Is de voorstelling uitverkocht? Bezorg ons jouw gegevens en we contacteren  
je als er plaatsen vrijkomen.

ANNULEREN
Tickets worden niet terugbetaald. 
 

LAATKOMERS
Kom je te laat? Dan sta je waarschijnlijk voor een gesloten deur. We betalen 
geen tickets terug bij laattijdigheid.
 

VORMING
Schrijf je vanaf donderdag 22 juni om 9.00 uur in voor activiteiten uit het  
vormingsaanbod. 

UiTPAS 
Spaar met UiTPAS  

punten in Spikkerelle en  
geniet zo van heel wat voordelen.  
Mensen met een laag inkomen  
betalen via UiTPAS slechts 20%  

van de ticketprijs. 
Meer info:  

www.uitinzuidwest.be.



VOORSTELLINGEN



Vrijdag 15.09.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

SARAH FERRI 
“DISPLEASURE” tour 

 
Sarah groeide op in een warm 
Belgisch-Italiaans nest.  
Gefascineerd door de unieke 
zangstijl van nachtegalen zoals 
Ella Fitzgerald, Billie Holiday en 
Nina Simone, begon ze met het 
schrijven van eigenzinnige en 
creatieve songs. Hun donker, 
sprookjesachtig karakter werd 
gaandeweg beïnvloed door de 
naakte eerlijkheid van de seven-
ties folk en zonnige gipsy Swing-
jazz uit de fifties.

De echte doorbraak kwam er 
nadat Sarah in 2008 de mu-
ziekwedstrijd ‘Jonge Wolven’ won. 
Sindsdien speelde ze ondermeer 
als support act voor Michael 
Kiwanuka, Caro Emerald, Simply 
Red en Jools Holland & His  
Rhythm and Blues Orchestra.

Na een warm onthaal van haar eerste single ‘On My Own’ en debuutalbum 
‘Ferritales’ werd ze in 2012 genomineerd voor de MIA’s in de categorie ‘Solo 
Vrouw’. 

Intussen kwam ook haar tweede album ‘Displeasure’ uit, waarin Sarah de  
zonnige swingjazz achterwege laat en de donkere, melancholische toer op gaat.  
De songs spelen zich af tegen een filmisch decor en de sound zweeft tussen 
die van Lana Del Rey en Ennio Morricone. 

9

©
 Athos Burez

 
MUZIEK

VOORSTELLINGEN
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Zaterdag 16.09.17 - 20.15 uur 
Jeugdhuis Krak 

Prijs: 10 euro (ADD) - 8 euro (VVK) 
Losse voorstelling

COMEDYNIGHT

XANDER DE RYCKE 
Xander De Rycke houdt het voor bekeken   

TRY OUT 

 
Comedian Xander De Rycke heeft er een project bij. De maker van de populaire 
podcast ‘Mosselen om half twee’ brengt een special over zijn geheime liefde: 
Het Vlaamse Medialandschap. 
De Rycke heeft het voorbije jaar zowat alle Vlaamse films en tv-programma’s 
bekeken. Met ‘Xander De Rycke houdt het voor bekeken’ geeft hij het pu-
bliek daar nu een messcherp overzicht van. Dit najaar neemt Xander alles van 
september 2016 tot september 2017 onder de loep. Van sterke fictie tot zwakke 
reality en van kaskrakers tot box office flops. Niets is aan zijn blik ontsnapt. 
 
Zijn conclusie? Dat zal u de avond zelf moeten horen.  
Maar nu houdt hij het voor bekeken. 
 
I.s.m. Jeugdhuis Krak. 

 
HUMOR

©
 Jef Boes



11

 
HUMOR

Vrijdag 13.10.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

DAAU 
25 jaar 

 
In 2017 bestaat DAAU, bekend als Die Anarchistische Abendunterhaltung,  
25 jaar. Om dat te vieren brengt de Antwerpse band een origineel retrospec-
tief album uit. Curator is Rudy Trouvé, de éminence grise van de Antwerpse 
rock-scène. Hij maakt een eigenzinnige selectie uit het beste van 25 jaar  
musiceren. 
Het wordt een feestelijke set, waarin de energie van de begindagen van de 
band en het raffinement van de latere periode elkaar ontmoeten. DAAU brengt 
waar het al 25 jaar garant voor staat: intense live-shows, die je meenemen van 
extase naar ontroering en weer terug.

Sinds haar debuut staat DAAU op talloze podia van grote festivals in heel 
West-Europa: van Roskilde over Montreux Jazz tot Sziget. DAAU ontroert, 
verontrust en zoekt het avontuur op. Invloeden uit de hedendaagse en klassieke 
muziek en boven alles een grote emotionele zeggingskracht typeren de unieke 
sound van dit bijzonder ensemble.

©
 2016 Tom

 Verbruggen

 
MUZIEK
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Donderdag 19.10.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 30 euro - 29 euro (-26/+65/abo) 

Losse voorstelling  
 
 

SOULSISTER 
30 JAAR – 30 HITS – 30 CONCERTEN 

 
30 Jaar geleden kwam de 
debuutsingle van Soulsister 
uit. ‘You Get To Me’ werd 
door pers en publiek enthou-
siast onthaald en betekende 
het begin van een unieke 
carrière in de Belgische pop-
geschiedenis. Soulsister reeg 
de hits aan elkaar, tourde met 
Sting door Europa en scoorde 
internationaal met de hits ‘The 
way to your heart’ en  
‘Promises’.

Eind 2016 lanceerden Jan 
Leyers en Paul Michiels een 
jubileumtournee langs meer 
dan 30 Vlaamse theaters 
samen met muzikanten  
Hervé Martens en Patrick 
Dorcean.  
Wegens groot succes (en ook 
wegens veel goesting) zetten 
ze in het najaar van 2017 hun 
CC-tour verder en houden 
ook halt in Spikkerelle.  
 
Jan en Paul geven zich volledig, met een repertoire dat in 30 jaar alleen maar 
aan glans heeft gewonnen.

 
MUZIEK
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Vrijdag 27.10.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 17 euro - 16 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

RONNY MOSUSE 
Halfweg 

 

 
Ronny Mosuse is een muzikale spons. Al wat op zijn levenspad komt zuigt 
hij op en laat hij rustig doorsijpelen in zijn muziek. Muziek die hij heeft verza-
meld op zijn nieuwe Nederlandstalig album ‘HALFWEG’: weloverwogen teksten, 
mosuseiaanse melodieën en harmonieën, en dat alles gezongen alsof zijn leven 
ervan afhing.
 
Mosuse over zijn nieuwe album: “Ik ben een liefhebber van eigenzinnige,  
gerijpte songs waaruit een verlangen naar evenwicht spreekt, en waarin de stem 
van de boodschapper centraal staat.”
 
Uit de eerder verschenen Nederlandstalige albums ‘Altijd Oktober’ en ‘Allemaal 
Anders’ kwamen de hits ‘Kom Bij Mij’, ‘Alles Wat Je Doet’, ‘Laat Me Niet Alleen’ 
en ‘Allemaal Anders’.

 
MUZIEK
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GUIDO BELCANTO 
Liefde en Devotie

Vrijdag 10.11.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 21 euro - 20 euro (-26/+65/abo) 

Losse voorstelling

Liefde en Devotie, deze twee plechtige woorden vormen de titel van de nieuwe 
plaat  van Guido Belcanto. Samen met zijn vaste muzikale broeders - “wij zijn 
geen bandje, wij zijn een broederschap” - werkte hij gedurende het voorbije jaar 
plichtsbewust, devoot en liefdevol aan deze nieuwe verzameling levensliederen. 
Liederen zoals alleen Belcanto ze kan maken, liederen die getuigen van een 
diepgewortelde liefde en genegenheid voor de zogenaamde onfortuinlijken, voor 
mensen die ‘anders’ zijn, mensen met een eenzaam en gebroken hart, mensen 

die net de andere kant opkeken toen het geluk voorbijkwam...

 
MUZIEK

Het is bewonderenswaardig hoe Belcanto na meer dan dertig jaar zijn thematiek 
nog altijd op een verrassende manier weet te exploreren. En als er al een criticus 
mag zijn die oppert dat Belcanto zichzelf herhaalt, dan haalt Guido zijn schouders 
op en antwoordt nederig: ‘Wie anders moet ik dan herhalen?’ Liefde en Devotie 
is geen herhaling van wat geweest is, het is een briljante verderzetting van een 
oeuvre dat uniek is in het Vlaamse chanson en waarbij niemand ook maar in de 

buurt komt...

©
 G

uillaum
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MUZIEK

ERTEBREKERS 
- staand clubconcert - 

 
BLACK
FRIDAY
-50%

Vrijdag 17.11.17 - 20.15 uur - Polyvalente zaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (+65/abo) - 8 euro (-26) 

Losse voorstelling  

©
 Alexander Populier

Ertebrekers (‘Heartbreakers’) is een nieuwe groep uit Gent. Ze heeft zwart bloed 
(funk, hiphop, soul) en drukt zich uit in het West-Vlaams.  De drie stichters/
voorzangers zijn Jeffrey Jefferson, Flip Kowlier en Peter Lesage.

Flip is bekend van zichzelf en van ’t Hof van Commerce.  Peter is bekend van 
Flip Kowlier, Gabriel Rios en Moiano.  Jeffrey is vooralsnog iets minder bekend. 
Hij werd geboren als Jeffrey Bearelle, is afkomstig uit Ingelmunster en zingt en 
rapt al vele jaren in het Engels.
Jeffrey kwam een paar jaar geleden op de radars van Flip en Peter en kiest het 
West-Vlaams als tweede muzikale taal.  De drie beginnen samen nummers te 
maken die hen zo hard bevallen dat ze achtereenvolgens tot een groep en een 
album leiden.

‘De Zji’, hun eerste single en hun debuutplaat ‘Otel’ waren meteen een schot 
in de roos. De plaat is eigen ambacht. De teksten staan bol van de charmante 
en vrolijke verhalen, die met een verpletterende alledaagsheid iedereen omver 
blazen. 

 
MUZIEK
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Vrijdag 01.12.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 15 euro - 14 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

AXL PELEMAN 
De verhalen achter de gitaren 

 
Elk mensenleven is van  
geboorte tot dood gevuld met 
voorwerpen, soms onbenullig 
en nutteloos, maar soms ook 
van groot belang.  
In het leven van Axl Peleman 
is de relatie met sommige 
voorwerpen dermate diep dat 
hij zijn ‘trouwe compagnons’, 
warempel namen heeft  
gegeven. Neem Patrick,  
bijvoorbeeld, die erbij was toen 
de muzikant zijn geliefde ten 
huwelijk vroeg. Of Spike, die 
getuige was van de geboorte 
van Pelemans zoon. Jan heeft 
ooit bij een auto-ongeval het 
leven van Axl gered, ter-
wijl Martin het dan weer mee 
moest maken dat hij  
ei-zo-na werd opgevreten,  
net als zijn naamgever zelf 
trouwens, door een alligator  
in Louisiana. 

Patrick, Spike, Jan en Martin zijn allemaal gitaren en hebben Axl Peleman door-
heen zijn leven vergezeld en begeleid. In deze voorstelling laat Axl Peleman hen 
aan het woord, bijgestaan door begenadigd potloodkunstenaar Charel Cambré 
die de verhalen live zal illustreren. Beide heren kennen elkaar al lang en goed 
en trakteren ons op een spannende, unieke avond boordevol interactie.

 
MUZIEK

©
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Vrijdag 15.12.17 - 20.15 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (+65/abo) - 8 euro (-26) 
Keuzevoorstelling abonnement

COMPAGNIE CECILIA 
CABANE 
 
“Soms voel ik mij in deze wereld als een naaktslak waar een  
kilo zout boven hangt.” 
 
Drie mannen blikken terug op hun leven.
Samen zingen ze.
Klinken ze.
Huilen ze.
Samen kijken ze vooruit.
Moeten ze naar links of naar rechts?
Laten ze het verleden achter zich of staat het voor eeuwig tussen hen in?
 
CABANE is een tragikomische ode aan het leven in al zijn onvolmaaktheid.  
Over in de hoek zitten waar de klappen vallen en weer recht kruipen. 
Een verhaal over zonen van vaders en vaders van zonen, over broederliefde  
en over troost, bakken troost. Want soms is één plus één toch drie. 
 
Met: Robrecht Vanden Thoren, Titus De Voogdt en Joris Hessels

 
THEATER

©
 Kurt van der elst

 
BLACK
FRIDAY
-50%
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Vrijdag 22.12.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65/abo) 
Keuzevoorstelling abonnement

HET EENZAME WESTEN 
SLACHTINGE

 
THEATER



Vrijdag 22.12.17 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65/abo) 
Keuzevoorstelling abonnement

HET EENZAME WESTEN 
SLACHTINGE

Wanneer een elfjarig jongetje een ander 
met een stok twee tanden uit de mond 
slaat én daarbij geen berouw toont, moe-
ten de volwassenen praten. Dat vinden 
de ouders van het slachtoffer. Dus ko-
men de twee koppels samen om de din-
gen uit te praten en op een beschaafde 
manier te zoeken naar oplossingen. Een 
formaliteit. Ze zijn immers ruimdenkende, 
fatsoenlijke mensen. Politiek correct ook.  
En verstandig.
De glazen worden voller en weer leger en 
de gezelligheid slaat gauw om. Wanneer 
de situatie volledig escaleert, lijkt bescha-
ving ver te zoeken en wordt de menselijk-
heid wel erg stevig gerelativeerd.

Messcherpe dialogen en vuistharde humor 
maken dit stuk van Yasmina Reza tot een 
komedie waarin kleine, menselijke drama’s 
uitlopen in hilarische, bitterzoete taferelen.
Nu maken West-Vlaamse klasbakken  
Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien 
De Graeve en Tom Ternest zich op voor 
een partijtje verbaal boksen. 
Uiteraard in een West-Vlaams dialect, 
maar met een vernuftig systeem van  
boventiteling deze keer!



Het is het leven zelf 
dat een klein geniepig 
schoftje is... het slaat, 
het zalft, het schuurt  
en het ergst van al:  
het eindigt.

Het blijft de broers  
Walschaerts voorstelling 
na voorstelling inspire-
ren: de mens die met 
moeite recht blijft.  
Maar struikelt.  
Die telkens de moed 
vindt om weer op te 
staan. Om dan weer  
te struikelen.

Dat dat dan  
troostend is. 

Kommil Foo speelt 
SCHOFT. 
Met Raf en Mich  
Walschaerts.

KOMMIL FOO 
Schoft

Donderdag 11.01.18  
20.15 uur  

Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 24 euro - 23 euro 

(-26/+65/abo) 
Losse voorstelling

20

 
THEATER

©
 Johan Jacobs
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THEATER

Vrijdag 19.01.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 15 euro - 14 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

ARAM VAN BALLAERT 
NYLON & STEEL 

 
Er zijn twee mogelijkheden: 
ofwel kent u Aram Van Bal-
laert, ofwel kent u hem niet.
In beide gevallen heeft u een 
goede reden om naar zijn 
nieuwe voorstelling te komen 
luisteren. Een voorstelling 
waarin hij terugkeert naar het 
solorepertoire voor klassieke 
en minder klassieke gitaar.

Na samen met zijn kompa-
nen van Novastar en Clement 
Peerens vertoefd te hebben 
op de Planeet Decibel nodigt 
Aram Van Ballaert u uit in zijn 
intieme gitaaruniversum. Eén 
stoel, één spot en heel wat 
gitaren.

Op het programma staan 
onder meer The Red Fantasy 
(een hommage aan rode wijn 
voor klassieke gitaar),  
eigen composities uit ‘Quiz 
me Quick’ en enkele werken van de Russische componist Vladimir Bestoff.

Na het concert is er de mogelijkheid om naar huis te gaan.

 
MUZIEK

©
 M
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THEATER

Vrijdag 02.02.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 15 euro - 14 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling  
 
 

NELE BAUWENS 
WAT EEN GELUK 

 
De hele wereld heeft kinderen. 
Behalve Nele Bauwens. 
Moet zij daarom integraal gek 
worden? 
Of kan zij juist verlicht  
ademhalen? 
Moet zij luisteren naar haar 
meedogenloze vriendinnen,  
die nu allen twee baby’s op  
hun armen dragen? 
Moet zij de schuld geven aan 
haar levensgezel, die alvast is 
beginnen powertrainen? 
Of moet zij helemaal niets  
doen en gewoon genieten van 
iedere dag? 
Want ja, gelukkig is ze wél, 
Nele Bauwens. 
En gelukkig kunnen wij binnen-
kort weer naar haar prachtige, 
intieme, zelfgemaakte levens-
liedjes luisteren.

Dolkomisch en doodserieus.
Hilarisch en poëtisch.
En buitengewoon persoonlijk.

‘Wat een geluk’.
De tweede solovoorstelling van Nele Bauwens.

 
HUMOR

©
 Koen Broos
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Vrijdag 09.02.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 20 euro - 19 euro (-26/+65/abo) 

 Losse voorstelling 

ANDRE BRASSEUR & BAND
 

Hammondvirtuoos André Brasseur, koning van de begintunes en keizer van de 
dansvloer, heeft met ‘Early Bird’ een wereldhit op zijn naam staan. Hij is de 

chouchou van James Brown en Claude François en speelt mee op de grootste 
successen van Vaya Con Dios.  

De comeback van André Brasseur is een van de mooiste muziekverhalen van 
de jongste jaren. De koning van het Hammondorgel keert na 40 jaar in de ver-
getelheid terug met een jonge en straffe begeleidingsgroep. Hij pakt Pukkelpop 
in en stapelt de uitverkochte zalen en de onderscheidingen op elkaar. En het 

beste moet nog komen voor de 77 jaar oude virtuoos. Brasseur brengt anderhalf 
uur stomend spelplezier waar geen mens stil kan blijven bij zitten. Tijdens de 

live set komen niet alleen oude maar ook nieuwe hits aan bod, met als absolute 
knaller de cover van het nummer ‘Universal Nation’ van Push (nummer 1 in The 

Greatest Switch van Studio Brussel). 

Belpopkenner Jan Delvaux vertelt vooraf Brasseurs fascinerende levensverhaal. 
“Zelden zo’n grote verscheidenheid aan mensen zó blij gezien als in dit con-
cert, maar het mooist was de kamerbrede glimlach van Brasseur zelf, die ons 

bedankte met ‘je vous aime!” - De Standaard *****
 

MUZIEK

©
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HUMOR
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©
 Aisha Zeijpveld
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Vrijdag 09.03.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65) 

Abonnementsvoorstelling 
 
 
 

MAAIKE OUBOTER 
Vanaf nu is het van jou 

 
In 2015 verscheen haar debuutalbum en speelde zij haar eerste theaterconcert 
waarin jaren aan muziek, notities en zinsflarden uit haar opschrijfboekjes werden 
gedeeld. Nu, twee seizoenen verder, is Maaike terug met nieuwe liedjes.  
Een nieuwe zoektocht. Naar menselijkheid. Naar de duizenden verschillende  
relaties die we met elkaar aangaan. Of we nu bloedverwanten zijn of een 
toevallige voorbijganger. Relaties die soms pijnlijk, soms ongemakkelijk, soms 
hilarisch, maar vooral ook teder zijn. Een concert over al die verhoudingen. 
Over onmacht en onbegrip. Over verlangen, geluk, liefde, en hoe aandoenlijk 
we kunnen zijn in al onze onhandigheid. Omdat we het zo hard proberen.  
En dat is ook wat waard. 

- Je grist je woorden uit de lucht alsof het nooit de bedoeling was dat ze je 
mond verlieten. Je sluit ze even af in het donker van je handen. Zoals je  
vroeger motjes ving. Paniekerig fladderen ze rond tussen je gesloten vingers. 
Tot ze, bijna, geen zuurstof meer krijgen. En dan laat je er licht bij.  
Duizelig door het donker zijn zij: alweer vergeten dat ze samen een zin vormen, 
een gedacht. En ik: vergeten waar we het over hadden. – 

Wederom neemt Maaike de toeschouwer mee in haar wereld van muziek en 
mooie liedjes aangevuld met ontwapenende anekdotes en verhalen. 

 
MUZIEK



26

Zondag 11.03.18 - 15.30 uur  
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 12 euro - 11 euro (-26/+65/abo) 
8 euro (-12) 

Familievoorstelling (+2,5 jaar)

MEVROUW DE POES 
DIERENPLEZIER!



Nu het schip van Kapitein  
Winokio is aangemeerd voor 
onderhoud, nemen Mevrouw de 
Poes en Muziekmatroos Petrolium 
de allerkleinsten mee aan land. 
Daar stelt Mevrouw de Poes al 
dansend en zingend al haar  
dierenvriendjes voor: 
Mariloe de koe, Jaques de kikker, 
Rudy de beer, uil Wim, Roosje 
het vosje en vele andere dieren in 
het bos en op de boerderij.  
Ze kent ze allemaal!
Tussen de liedjes door spint Me-
vrouw de Poes graag de leukste 
dierenweetjes en beestige verha-
len voor kleine snoezepoezen & 
katerwaters. 
Spits dus de oren, smeer de 
stembanden en warm die beentjes 
al maar op!

©
 Ivan Sm

eulders-Peter Pask

i.s.m. Gezinsbond  
(bij deze voorstelling  
krijg je 1 euro op je  
gezinsspaarkaart). 
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Vrijdag 30.03.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 16 euro - 15 euro (-26/+65/abo) 

Losse voorstelling  
 
 

BEGIJN LE BLEU 
DE RONDE VAN BEGIJN 

De Ronde van Begijn is 
een koersshow met pan-
ache waarin comedian en 
wielerliefhebber Begijn Le 
Bleu, onder andere bekend 
van ‘Foute Vrienden’, twee 
bekende coureurs op bezoek 
krijgt. Hij haalt herinnerin-
gen op over de topjaren van 
deze renners en praat met 
hen over het huidige wie-
lerseizoen. Bernard Bidon 
draait ondertussen fijne mu-
ziekjes en staat garant voor 
een topsfeer. Het publiek 
krijgt archiefmateriaal, een 
quiz en veel ambiance voor-
geschoteld. Kruip op uw velo 
en sprint naar uw theater! 
Allez, allez, allez, roulez!

Gastheer Begijn brengt per 
avond twee kopmannen mee 
uit dit machtig peloton: Adrie 
Van Der Poel, Bart Wellens, 
Eric Vanderaerden, Johan Vansummeren, Nick Nuyens, Rudy Pevenage,  
Laurenzo Lapage, Edwig Van Hooydonck, Paul Herygers, Jo Planckaert en  
Nico Mattan. 
 
De perfecte start voor een legendarisch Rondeweekend!

 
HUMOR
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Vrijdag 20.04.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 15 euro - 14 euro (+65/abo) - 7,50 euro (-26) 

Losse voorstelling  
 
 

HAN SOLO 
JUBILEE! 

 
 
 
Hoera!  
Han Solo staat 10 jaar op de 
Vlaamse podia. En hem ken-
nende zal dat niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Géén stapje terug, 
maar een tandje bij. Géén 
bloemen noch kransen, maar 
verbaal vuurwerk. Geen klas-
sieke ‘Best of’-show, maar een 
stevig buffet van oud materiaal 
met nieuwe meningen én nieuw 
materiaal met aloude energie. 
 
 
 
 

 
Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen wat los- én vast-
hangt, vindt Han Solo het hoog tijd om kritisch terug te kijken op zijn aanwezig-
heid in het comedylandschap. Dus leg maar alvast een Rennie klaar, want deze 
Jubilée wordt happen, slikken én verteren tegen sneltreinvaart.  
100 minuten lang. 

 
HUMOR

 
BLACK
FRIDAY
-50%

©
 Pieter Verhaeghe
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Zondag 22.04.18 - 15 uur - CC De Stringe 
Prijs: 7 euro - geschikt voor 6+ 

Familievoorstelling i.s.m. gemeente Anzegem 
 
 

FROE FROE 
REPELSTEEL 

 
Voor de oude  
koningin haar  
laatste adem 
uitblaast heeft ze 
nog een wens: 
“laat mijn jongen 
trouwen met een 
rijk meisje”. Haar 
zoon heeft ook een 
wens: “laat mij een 
speciaal meisje 
trouwen waarmee 
ik kan lachen  
en kindjes maken”. 

 
In sprookjes gaan wensen in vervulling: de jonge koning vindt een bijzonder 
meisje dat lacht met zijn grapjes en goud uit stro kan zingen.  
Zo zijn deze koning en zijn koningin verliefd, rijk en zonder zorgen. Ze kussen 
en krijgen een baby. Willy heet hij.  Ja, zo fijn kan het leven zijn in een sprook-
je.  Spijtig dat de vader van het meisje een domme molenaar is die de koning 
leugens vertelt. Dubbel spijtig dat die molenaar het kind van een levensgevaar-
lijke, vettige Repelsteel gepikt heeft. Die Repelsteel is nu een stinkende mole-
naarshater, een wraakzuchtig en kom-uw-belofte-na monster, zonder genade.
Hij wil nog maar één ding; baby Willy !

FroeFroe maakt deze voorstelling voor kinderen en ouders die houden van 
sprookjes, koningen, monsters en heldinnen. Repelsteel is echt onwaarschijnlijk 
leuk en speelt gewoon door tot in uw dromen. 
 
i.s.m. Gezinsbond (bij deze voorstelling krijg je 1 euro op je gezinsspaarkaart).

 
THEATER
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Vrijdag 27.04.18 - 20.15 uur - Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: 15 euro - 14 euro (-26/+65)  

Abonnementsvoorstelling 
 
 

RODE BOOM 
ONGEKENDE EVIDENTIES 

 
 
 
Het woord ‘toeval’ kan zoveel 
verschillende betekenissen 
hebben dat die elkaar opheffen 
en er enkel een lege ruimte 
overblijft. Kurt Demey, Joris 
Vanvinckenroye en Frederica 
Del Nero proberen in Ongeken-
de Evidenties het ‘toeval’ uit te 
dagen om een glimp van zijn 
bestaan te vangen. Het publiek 
komt terecht in een cross-over 
van theater, muziek en menta-
lisme waar toevalligheden zich 
ophopen tot magische ervarin-
gen. 
 
 
 
 
 
 

Het bijzondere aan deze voorstelling is dat het mentalisme in de handen van het 
publiek ligt en dat we geen mentalist op de scène zien. Wat we wel zien is een 
virtuoze Joris Vanvinckenroye op zijn contrabas en Kurt Demey die probeert te 
begrijpen wat toeval en synchroniciteit is. Wat het publiek voelt, is dat de aarde 
stilletjes aan onder hun voeten wegglijdt terwijl ze van de ene verbazing in de 
andere terechtkomen.

 
THEATER-MUZIEK-MENTALISME

©
 Jana Arns

 
THEATER
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Vrijdag 18.05.18 - 20.15 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 15 euro - 14 euro (+65) - 7,50 (-26) 
Abonnementsvoorstelling 

 
 

JAN JAAP VAN DER WAL 
SCHOON 

Twee jaar geleden viel Vlaanderen 
als een blok voor de Nederlandse 
comedian Jan Jaap van der Wal 
en vice versa.  
Zijn eerste exclusief voor Vlaan-
deren gemaakte voorstelling, De 
Nieuwe Belg, kon rekenen op 
overal uitverkochte zalen.  
 
Ook in de media was het moeilijk 
naast Jan Jaap te kijken (Café 
Corsari, Siska Staat Op, Advocaat 
van de Duivel en Achter de Rug). 
Zijn laatste wapenfeit was een 
indrukwekkende passage tot in de 
finaleweek van De Slimste Mens.  
Sindsdien is hij een van de wis-
selende panelleden in De Ideale 
Wereld. Ondertussen woont Jan 
Jaap deeltijds in Antwerpen en wie 
weet wat die nieuwe uitvalbasis 
nog mogelijk maakt qua samen-
werkingen…
 
In SCHOON gaat hij verder in op alles wat mooi is aan Vlaanderen.  
En pas op: de schoonheid kan ook zitten in de lelijke dingen. De rafelrandjes, 
scherpe hoekjes en uitgewreven vlekken. Ze zijn allemaal SCHOON. Het is 
maar hoe je er naar kijkt. Met grappen die van absurditeit logica maken en van 
logica absurditeit, belooft ’t een schone avond te worden.  

 
HUMOR
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BLACK
FRIDAY
-50%

©
 Koen Bauters



VORMING

 
HUMOR
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Zaal Ter Biest (Bibliotheek) - Telkens van 10.00 tot 12.00 uur 
Prijs: 5 euro per sessie 

 

 
DIGIDOKTER 

 

Wil je ook zelfredzamer worden aan de pc? Dat kan! Maak kennis met de Di-
gidokter. Maandelijks geeft een ICT-deskundige een uiteenzetting over de  
nieuwste trends of technologieën. Na de lezing volgt een ‘spreekuur’ waarin al 
jouw vragen beantwoord worden. Breng hiervoor gerust je eigen laptop, smart-
phone of tablet mee. Ter plaatse depanneren doet de Digidokter niet, maar hij 
helpt je wel de juiste diagnose te stellen en zelf de problemen op te lossen.
Vooraf inschrijven voor de Digidoktersessies is noodzakelijk. 

16.09.2017 Kies de juiste smartphone (Kristof D’hanens)
14.10.2017 Hoe maak ik Facebook interessant en leuk (Nathalie Deschacht)
18.11.2017 Radio & TV anno 2017 (Dries Taveirne)
09.12.2017 Kopen en verkopen op het web (Dries Terryn)
13.01.2018 Airbnb e.a. deelplatformen (Lieven D’hont)
10.02.2018 Mijn laptop of PC hapert, wat nu (Dries Terryn)
10.03.2018  Betalen met je smartphone (Joachim Leeman)
21.04.2018  Mobiel internet en hotspots (Robrecht Gossaert)
05.05.2018  Bijleren met apps (Rolf Demeulenaere)
09.06.2018 Bestanden opslaan in de cloud (Rik Coghe)

i.s.m. Bibliotheek Avelgem en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
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Woensdag 20.09.17 en 04.10.17 - 18.00-22.00 uur 
OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove 

Prijs: 60 euro per sessie (apart in te schrijven) 
 
 

 
 
 
 

 
MEUBELEN MAKEN VAN PALETTEN 

WORKSHOP 1: Zelfgemaakte toog 
WORKSHOP 2: Wijnrekje

 
Wil je een eigen sfeer creëren met houtpaletten? Zin of de drang om zelf iets 
in elkaar te knutselen? Wees er dan snel bij en schrijf je in voor één of beide 
workshops meubelen maken van paletten.  
Op woensdag 20 september en 4 oktober ga je na de workshop respectievelijk 
met een zelfgemaakte toog en een bijpassend wijnrekje naar huis. 

Deelnemers dienen volgende materialen mee te brengen: koevoet, zware ha-
mer, meter, potlood en opgeladen accu-schroefmachine.  
Optioneel mee te brengen: wipzaag, cirkelzaag, sergeant, afkortzaag.
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Zaterdag 14.10.17 - 13.30-17.30 uur 
Jeugdhuis Krak, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 

Prijs: 10 euro  
 
 

AFTERMOVIE MAKEN 

Samen met Jelle van KREW Photo-
graphy leer je tips en tricks om de per-
fecte aftermovie te maken. Welke ca-
mera gebruik je best? Wat met donkere 
ruimtes? Moet je traag bewegen voor 
dat hippe slowmo-effect? Hoe voeg ik 
een gepast muziekje toe? Hoe geef ik 
mijn filmpje die ‘Instagram’-look? 
Wat moet je meebrengen? Een laptop of computer met Adobe Premiere  
(of trial versie) en eventueel een camera. We gaan van filmen over in monteren, 
kleurtjes bewerken tot uploaden naar Youtube of Facebook.

 
Donderdag 09.11.17 en 16.11.17 - 19.00-22.00 uur 

Zaal Ter Biest (Bibliotheek) 
Prijs: 25 euro voor de 2 sessies 

 
 

DRUKWERK MAKEN MET CANVA 
 
Canva is online software waarmee je op een eenvoudi-
ge, snelle en gebruiksvriendelijke manier mooie posters 
of flyers kunt maken. Daarbij kan je gebruik maken van 
een grote bibliotheek aan kant-en-klare achtergronden, 
vormen, lijnen, teksten, knoppen, icoontjes, pijlen,  
infographics, illustraties, ...

Je ontwerp krijgt automatisch een eigen webadres toebedeeld waardoor je het 
met anderen kan delen. Of je kan het eindresultaat in één beweging posten op 
Facebook of Twitter. Het is ook mogelijk om je ontwerp te downloaden naar de 
eigen PC om te printen of te laten drukken.  Basis PC-vaardigheden vereist 
(vensterbeheer, klikken, slepen, …).  Breng je laptop mee.
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Donderdag 23.11.17, 30.11.17 en 07.12.17 - 19.00-21.30 uur 
Zaal Ter Biest (Bibliotheek) 

Prijs: 45 euro voor de 3 sessies 

SCHRIJVEN VOOR BLOGS 

Blogs zijn tegenwoordig overal op internet te vinden, over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. Ze vormen zo de meest zichtbare en alledaagse vorm van 
literatuur. Zonder tussenkomst van een redactie of uitgever kan je snel aan de 
slag om je interesses of passies met de wereld te delen.
In deze driedelige workshop neemt Tine Mortier je aan de hand van oefeningen, 
voorbeelden en technieken mee langs de mogelijkheden en valkuilen van het 
bloggen. Elke les belooft een boeiende afwisseling te worden tussen theorie en 
praktijk. 
Lesgeefster Tine Mortier is een bekend gezicht in Avelgem, en ondertussen ook 
ver daarbuiten. Naast het schrijven van kinderboeken (Zoeperman, Bruin!, Mare 
en de dingen, …), kortverhalen en recensies geeft ze ook tal van schrijfcursus-
sen. Gedurende drie avonden begeleidt ze jou graag tijdens je eerste stappen in 
de blogwereld.  Breng je laptop mee.
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Maandag 11.12.17 en 18.12.17 - 19.00-21.00 uur 
Zaal Ter Biest (Bibliotheek) 

Prijs: 20 euro voor de 2 sessies 

MET KRUIDEN DE WINTER DOOR 

De winter kan allerlei onaangename kwaaltjes met zich meebrengen.  
Tijdens deze workshop van twee sessies onder leiding van herboriste Rita 
Gesquiere ontdek je welke kruiden en etherische oliën je kunnen helpen om de 
winter goed door te komen.  
Echinacea, vlier, tijm, eucalyptus, salie, heemst, … Al deze kruiden komen aan 
bod. Je krijgt veel informatie, je kan een en ander proeven en in elke sessie 
maak je een product om mee te nemen naar huis. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een hoestsiroop of een borstolie of een lekkere, verwarmende thee?  
 
Je krijgt ook een syllabus met een samenvatting en recepten waarmee je thuis 
aan de slag kan.
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Maandag 22.01.18 en 29.01.18 - 19.00-21.00 uur 
Zaal Ter Biest (Bibliotheek) 

Prijs: 20 euro voor de 2 sessies 

HUIDVERZORGING EN  
NATUURLIJKE COSMETICA 

Graag hebben we allemaal een gezonde, gave, soepele en gladde huid.  
Door er bewust aandacht aan te geven, kunnen we onze huid jong houden!  
In deze workshop van twee sessies krijg je tips om je huid met natuurlijke  
middelen, zoals kruiden, oliën, honing of klei gezond te houden.  
 
In elke sessie krijg je informatie, kan je tal van ingrediënten van hoge kwaliteit 
uittesten en maak je een product om mee te nemen naar huis.  
Je ontvangt ook een interessante syllabus.
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Donderdag 08, 15 en 22.03.18 - 20.00-21.15 uur  
Polyvalente zaal Spikkerelle 

Prijs: 70 euro per duo voor de 3 sessies 
 
 

LINDY HOP 
 

 

 
Lindy Hop is helemaal in! 
Deze vrolijke, energieke dans 
kent zijn oorsprong in de jaren 
twintig en dertig van de vo-
rige eeuw. Op een kruising 
van jazz, tapdans, swing en 
charleston schudden we de  
meest soepele en vloeiende 
bewegingen uit onze benen.
In deze 3-delige lessenreeks 
krijg je een stevige basis mee 
om je comfortabel en ont-
spannen te amuseren op de 
dansvloer. Dat is dan ook het 
uitgangspunt van deze dans: 
Have fun!
Gepassioneerd danser Michael 
Ghysels neemt je mee naar de 
tijdsgeest van de Lindy Hop 
en brengt zelfs de meest stijve 
harken aan het dansen. 
Inschrijven kan enkel per duo.



JEUGDFILM
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Woensdag 27.09.17 - 13.30 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 2 euro (popcorn inbegrepen) 
 

DE LEEUWENKONING 
 

Dit meesterwerk vertelt het ongelofelijke verhaal van de liefde tussen de trotse 
leeuwenkoning Mufasa en zijn zoon Simba, een argeloos en nieuwsgierig  
welpje. Samen met een stel hartelijke vriendjes beleeft Simba de meest  
glorieuze momenten maar ook zware tijden. Voor hij zijn plaats kan innemen  
als heerser over het koninkrijk moet Simba veel angst en tegenspoed overwin-
nen. Als hoogtepunt van zijn strijd levert Simba een fel gevecht met zijn  
kwaadaardige en jaloerse oom Scar!
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Woensdag 13.12.17 - 13.30 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 2 euro (popcorn inbegrepen) 
 
 
 

JULIUS IN WINTERLAND 
 

 
Julius woont in het wees-
huis. Elk jaar kijkt hij uit naar 
Kerstmis, want dan komt de 
kerstman op bezoek.   
Maar wanneer de grote  
jongens beweren dat de 
kerstman eigenlijk de ver-
momde schooldirecteur is, 
verliest Julius zijn geloof 
in alles wat met Kerstmis 
te maken heeft. Tot er iets 
vreemds gebeurt: via een 
magische doos komt Julius  
in Winterland terecht.  
Daar ontdekt hij dat de  
kerstman is verdwenen.  
Met hulp van Herman, het 
marsepeinen varken, vertrekt 
Julius op tocht. Kan hij de 
kerstman vinden voor de  
grote dag is aangebroken?
 
 
 
Een prachtige winterfilm voor de hele familie, met een heleboel sneeuw en een 
mondvol marsepein.
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Woensdag 31.01.18 - 13.30 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 2 euro (popcorn inbegrepen) 
 

DE GVR 
 

Kleine Sofie wordt op een nacht van haar bedje in het weeshuis getild door de 
schim van een reusachtige man. Het begin van een wonderlijk avontuur. Sofie 
maakt kennis met de Grote Vriendelijke Reus GVR, de koningin, en een boel 
andere reuzen. Niet al die reuzen zijn even vriendelijk. Sommigen zijn vreselijk 
gevaarlijk, en hebben boze plannen.  

Een spannende, soms wat griezelige animatiefilm, vol respect voor het werk van 
Roald Dahl.



45

Woensdag 07.03.18 - 13.30 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 

Prijs: 2 euro (popcorn inbegrepen) 
 
 
 

CLOUDBOY 
 

 
De 12-jarige stadsjongen Niilas woont bij zijn papa. Zijn Zweedse mama  
Katarina kent hij nauwelijks. Niilas moet –zeer tegen zijn zin– tijdens de  
zomervakantie naar het Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe 
gezin tussen de rendierherders wonen. De rendiertrek is volop aan de gang en 
ook Niilas moet een handje toesteken. Ondanks de warme ontvangst, reageert 
Niilas heel terughoudend. De enige die hem begrijpt, is zijn nieuwe halfzus 
Sunnà. Stilaan ontdekt hij zijn roots, die sterker blijken dan hij ooit had kunnen  
vermoeden.  
Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van  
zijn leven.
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Zaterdag 04.11.17  
Polyvalente zaal Spikkerelle 

Gratis 
 
  

10 JAAR  
SPIKKERELLE 

 

Tijdens het Feesteworpweekend van 2017 vieren we het 10-jarig bestaan van 
GC Spikkerelle. We bundelen de krachten met het traditionele ‘Feeste met  
accordeon’ en Jeugdhuis Krak. 
 
Het volledige programma houden we nog even geheim, al geven we met plezier 
reeds de hoofdact vrij: niemand minder dan Radio Negra zorgt voor exotische 
en opzwepende danscovers. 

FEEST- 
WEEKEND 



FEEST- 
WEEKEND 



DIENST JEUGD & CULTUUR | SPIKKERELLE 
Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem 
056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
https://webshopavelgem.recreatex.be  
www.spikkerelle.be 
openingsuren:  ma, di, do: 9.00-12.00 uur 
  wo: 14.00-18.00 uur 
  vr: 14.00-19.00 uur 
Tekeningen: Leerlingen tekenacademie GAVKA 
V.U. Tom Beunens, Ruggekouterweg 8, 8580 Avelgem 
        


