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LOSSE TICKETS
Voor abonnees zijn losse tickets beschikbaar vanaf de
presentatiedag. Niet-abonnees kunnen vanaf donderdag 14
juni om 9.00 uur tickets bestellen.
Tickets bestel je via de webshop www.avelgem.be/
webshop, de telefoon of aan de balie van Spikkerelle.
Bestellingen via mail verwerken we pas na de eerste
verkoopdag.

Brihang

© Alexander Popelier

KORTINGEN
ABO/-26/+65

Abonnees, -26-jarigen en
+65-jarigen genieten een
voordeeltarief voor losse
tickets.
Bij familievoorstellingen is er
korting voor -12-jarigen.

BLACK FRIDAY

Het ‘Black Friday-label’ staat
garant voor superkortingen.
-26-jarigen krijgen bij een
‘Black Friday-voorstelling’
50% korting op de ticketprijs.

BLACK
FRIDAY
-50%
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.

GSM

Schakel je GSM uit voor de
voorstelling start.

BETALEN . RESERVEREN

Jouw reservatie is pas definitief na betaling. Niet-betaalde
reservaties vervallen 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 14 juni om 9.00 uur in voor
activiteiten uit het vormingsaanbod.

UITPAS

Spaar met de UiTPAS
punten in Spikkerelle en
geniet zo van heel wat
voordelen.
Meer info:
www.uitinzuidwest.be.
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BOMBAY EXPRESS o DANS
Vrijdag 14.09.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Bollylicious brengt een opzwepende Indische dansvoorstelling
met veel humor, meeslepende muziek, kleurrijke kostuums en
een goede dosis glitter and glamour.
Dit Gents collectief brengt een originele interpretatie van de
Bollywood dansstijl, waarbij authenticiteit en ambiance hand
in hand gaan.
Gesteund door
Alain Platel wil Bollylicious deze energieke dansvorm,
met een hoog ‘feel
goodgehalte’, meer
onder de aandacht
brengen en tot een
hoger niveau tillen.
In 2017 maakten
ze hun Amerikaans
debuut op het Battery Dance Festival
in New York. Hun
danstechniciteit
werd zelfs opgemerkt tot in India,
met meerdere tournees tot gevolg.

THEATER MALPERTUIS &
UNIE DER ZORGELOZEN
VIJAND VAN HET VOLK o THEATER

Vrijdag 28.09.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Een dokter ontdekt dat het water in het plaatselijke kuuroord
vervuild is. Er dreigen problemen met de volksgezondheid.
De burgemeester, zijn broer, weigert op te treden om de
plaatselijke welvaart niet in gevaar te brengen. Als daarna
ook nog eens blijkt dat noch de media noch de goegemeente
vies zijn van gespin, leugens en opportunisme in een poging
om het potje gedekt te houden, dreigt de bal die de dokter
aan het rollen bracht in zijn gezicht uiteen te spatten.

In Henrik Ibsens ‘Vijand van het volk’ vonden Piet Arfeuille en
Geert Six hun gedeelde passie voor actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen terug. In het sappig West-Vlaams
en met een oog op de huidige politieke context, toont ‘Vijand
van het volk’ hoe de hypocrisie van de machthebbers en de
onverschilligheid van de burgers van alle tijden zijn.

JACKOBOND ZINGT MARVA
RODE ROZEN IN DE SNEEUW o MUZIEK
Woensdag 10.10.18 | 14.30 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 15 | € 14 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling
i.s.m. Avelgemse seniorenraad
“Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou”… Dat zong
mijn moeder vaak toen ze met mij als kind door de living
danste. Nu ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit volle
borst meezong met Marva. Marva deed haar dromen. Dromen
van “eilanden in groen en blauw”. En ik zag hoe gelukkig
Marva mijn moeder maakte.
Zo heeft Marva zich stilletjes in mij genesteld. “Herinneringen
aan zoveel mooie dingen.”

© Hans Vangeel

Marva treedt tegenwoordig niet meer op. Ik heb
haar gevraagd of ik haar
liedjes mocht zingen.
Zoveel pareltjes.
En je raadt het nooit.
Dat mocht.
Ik kan daar maar één
ding op zeggen:
“Oempalapapero”.
Samen met mijn band
JackoBond breng ik een
ode aan Marva.
Ik ben even benieuwd
als u of Marva voor
deze gelegenheid toch
geen comeback wil
overwegen.

LOVE = MUSIC TOUR 2018 o MUZIEK

Sarah en Gert Bettens, het
kloppend hart van K’s
Choice, bliezen zopas de
25ste kaars op hun carrièretaart uit, maar hun muzikale
honger is nog lang niet
gestild. Na een indrukwekkende reeks van verjaardagsconcerten op binnenen buitenlandse rockpodia
en hun deelname aan het
televisieprogramma ‘Liefde
voor Muziek’, keren ze terug
naar een akoestische setting
waar hun stemmen en
melodieën nog meer tot
hun recht komen.
Ze grasduinen in de songs van de muzikale helden die hun
muzikale richting mee bepaalden en vullen dit aan met covers
uit het gelauwerde tv-programma en een aantal songs uit het
eigen K’s Choice repertoire.
Hoewel dit nieuwe muzikale avontuur ongetwijfeld alweer de
voorloper is van een nieuw studioalbum, keren broer en zus
dus na een kwarteeuw heel even terug naar de roots.

© Jen Rosenstein

Vrijdag 12.10.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 30 | € 29 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling

WIEN BLEIBT WIEN o MUZIEK
Vrijdag 19.10.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling

© E. Lauwers

Terwijl aan de ene kant van Wenen de familie Strauss en
Josef Lanner in het salon musiceerden met eigen walsen en
ländlers, speelde aan de andere kant van de stad ook de
familie Schubert in de huiskamer eigen menuetten en
ländlers.

Het Ensor strijkkwartet spoorde deze originele partituren op
en brengt ze op dit uniek concert samen met Anne Cambier,
een gevierde zangeres. Zij brengt enkele lichtvoetige liederen
van Schubert en het Weense operette repertoire.
De kleinschaligere bezetting zorgt voor een grotere speelsheid
en muzikale flexibiliteit waardoor de luisteraars deze wondermooie muziek op een intensere wijze beleven.

Met: Eric Robberecht (viool); Francis Reusens (viool); Frans Vos (altviool);
Steven Caeyers (cello); Ruben Appermont (contrabas) en Anne Cambier
(zang).

THOMAS SMITH & JERON DEWULF o COMEDY
Zaterdag 20.10.18 | 20.15 uur | Jeugdhuis Krak
Prijs: € 10 (ADD) | € 8 (VVK) o Losse voorstelling

Jeron Dewulf kennen we voornamelijk als een van de Foute
Vrienden. Daarnaast was hij acteur in onder meer ‘Familie’ en
stond hij reeds met een onemanshow op de planken. Jeron
behoort tot de topklasse in het improvisatiewezen.
De Britse komiek Thomas Smith, geboren in Nederland en
opgegroeid in België, speelt theatershows die grotendeels gebaseerd zijn op improvisatie en die altijd laaiend enthousiast
worden onthaald. Naast rollen in tv-programma’s zoals ‘Zonde
van de Zendtijd’ en ‘Neveneffecten’ staat ook hij bekend als
Foute Vriend.

AVELGEM HERDENKT
o MUZIEK
Zondag 04.11.18 | 15.00 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 14 | € 13 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling
i.s.m. Avelgemse cultuurraad, VFG en Gezinsbond Avelgem,
Waarmaarde en Kerkhove
In 2017 brachten Lien &
Bart de Gone Westpremière van hun gloednieuwe voorstelling ‘MUUR
(Moest ik ooit vluchten)’.
Deze voorstelling bouwt
verder op ‘Den Grooten
Oorlog tussen de Patatten’
en gaat over de actualiteit,
geworteld in een geschiedenis van muren, vluchten,
terreur en pakkende
gebeurtenissen.
Speciaal voor Avelgem
brengen Lien & Bart een
mix van beide producties, met een aparte en persoonlijke kijk
op WOI en andere oorlogen.
Lien & Bart staan steeds garant voor een mooi concert met
luisterliedjes, prachtige verhalen, films en beelden, op piano,
fluit, banjo, accordeon en gitaar.

AVELGEM
HERDENKT
14-18

SUE ME MODDERFOKKER
o THEATER

BLACK
FRIDAY
-50%

Vrijdag 09.11.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (+65/abo) | € 8 (-26)
Keuzevoorstelling abonnement
Mathijs F Scheepers kruipt met grote graagte wederom solo op
de planken, samen met kompaan Tim Clément die de muziek
verzorgt. Met ‘SUE ME MODDERFOKKER’ tackelt hij zijn verlangen naar wraak, oftewel vengeance. En la vengeance
se mange avec patience …
‘SUE ME MODDERFOKKER’. Over een zwangere vrouw met
een lekke buik en een revolver in het verkeerde kastje. Over
een veel te vroeggeboren jongetje met een gehavende linkerkant, een heel stille vader die in zichzelf lijkt te verdwijnen en
een moeder die niet weet wat ze verkeerd heeft gedaan. Over
de hond van Hitler en een dokter die maar niet komt. En
helaas ook over een buurman die door dit alles heen walst.
Mathijs F Scheepers won met zijn eerste monoloog ‘Survival of
the Fittest’ Theater aan Zee. Ook over zijn tweede solovoorstelling ‘Garmisch-Partenkirchen’ was de pers laaiend
enthousiast.

© Ingeborg Loyens Lidia Nagibina

MUZIEK o STAAND CONCERT

BLACK
FRIDAY
-50%

Vrijdag 16.11.18 | 20.15 uur | Polyvalente zaal Spikkerelle
Prijs: € 15 | € 14 (+65/abo) | € 7,50 (-26) o Losse voorstelling

© Alexander Popelier

Weinig jonge artiesten
kunnen nog voor hun
debuutalbum in de winkelrekken lag, al zoveel
adelbrieven voorleggen.
Sinds West-Vlaamse
hiphopartiest Brihang in
2014 gekroond werd tot
winnaar van De Nieuwe
Lichting nam zijn carrière
een steile klim.

Hij was te zien op de grootste zomerfestivals, stond in de
meest prestigieuze poptempels van ons land en werd een
graag geziene gast op Studio Brussel.
Brihang is een veelkunner. Hij neemt elk facet van het creatief proces voor zijn rekening, van de tekst tot de muziek, de
videoclips en zelfs het grafische gedeelte, waardoor alles wat
hij doet eenzelfde signatuur draagt.
Wie Brihang de voorbije jaren op een van zijn vele optredens
aan het werk zag, weet dat die experimenteerdrift doorgetrokken wordt naar zijn live-shows. Door zijn bijna theatrale
aanpak, onderscheidt hij zich van andere hiphopacts uit ons
land.

THEATERTOUR CALAIS o MUZIEK

© Bache Jespers

Zaterdag 01.12.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 24 | € 23 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling

Op ‘Calais’, het vierde album van Het Zesde Metaal, fileert
Wannes Cappelle de mens. Hij staat stil bij dingen waar
niemand anders bij stil staat en legt de onvermijdelijke tragiek van de wereld en de liefde bloot. Zonder daarbij ooit te
pretenderen dat hij antwoorden in pacht heeft.
Hoewel ‘Calais’ heel persoonlijk klinkt, is het vooral een pure
groepsplaat. Je hoort dat Het Zesde Metaal kilometers op
de teller heeft staan. De songs graven dieper dan ooit en de
zinderende elektronica is een verrijking voor de verhalen van
Cappelle en zijn vaste schrijfpartner Robin Aerts. De twee
vormen samen met Tom Pintens, Filip Wauters en Tim Van
Oosten een hechte band die een indrukwekkende vierde plaat
heeft opgenomen. ‘Calais’ kruipt met verve onder de huid.

© Sander Belmans

ZONDER FILTER o HUMOR
Vrijdag 07.12.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 15 | € 14 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling
Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In je hoofd.
En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt én wat
je voelt.
En stel dat je op basis daarvan leeft en handelt.
Omdat dit is wie je echt denkt dat je bent.
Maar stel nu ook eens dat je die filter kan wegnemen
én dat je dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrijven.
Wat zou dat geven?
Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde
als ervoor?
In ieder geval, “Zonder Filter” is de derde avondvullende
voorstelling van Steven Mahieu. Kom zelf kijken hoe zo’n
filterloze Steven eruit ziet.
De Standaard (****): “Recht in uw gezicht”
Het Nieuwsblad (****): “’Gewoon’ comedy op topniveau”

A STREET CONCERT o MUZIEK/THEATER

Pieter Embrechts –
theaterdier, acteur,
songsmid en zanger –
interviewde de voorbije
jaren boeiende mensen
die wonen, werken en
wandelen op de Turnhoutsebaan in Antwerpen, Borgerhout.
En het verhaal is
universeel:
“De Turnhoutsebaan
staat symbool voor de
evenwichtsoefening van
de multiculturele stedelijke samenleving die
elke Europese stad kent.
Antwerpen telt meer nationaliteiten dan New York en heeft na Amsterdam het hoogste aantal nationaliteiten ter wereld. Na een wandeling op de
Turnhoutsebaan ben je dan ook op alle continenten geweest.”
Het resultaat van alle interviews is een indringende muziektheatervoorstelling waarin de verhalen van deze mensen
verteld worden via songs en filmische portretten. Het is een
kruisbestuiving van cinema, docu, muziek en theater.

© Diego Franssens

Vrijdag 14.12.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling

MIJN BROER EN IK o HUMOR

BLACK
FRIDAY
-50%

Jong en aanstormend
cabarettalent Pieter
Verelst mag zichzelf sinds
eind 2016 de winnaar
noemen van het Camerettenfestival. Eerder viel
hij al in de prijzen (jury
én persoonlijkheidsprijs)
op het Groninger Studenten Cabaretfestival. Onze
Noorderburen erkenden
al meermaals zijn overweldigend talent. Met zijn
heel eigen energieke en
originele stijl plant hij ook
Vlaanderen helemaal te
veroveren.
In ‘Mijn broer en ik’ laat Pieter Verelst een spervuur van
verhalen uit zijn absurde universum op je los. Voor je het
weet ben je aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij immens
beeldend vertelt over een boer en een mol. Combineer dit
met zijn energetisch acteertalent en muzikaliteit en je snapt
dat deze voorstelling vooral veel te snel voorbij zal vliegen.
De Standaard (*****): “Briljant absurdisme. Nooit maakte een
beginnende comedian meer indruk in Vlaanderen”

© Giel Domen

Vrijdag 21.12.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 15 | € 14 (+65/abo) | € 7,50 (-26)
o Keuzevoorstelling abonnement

o

FAMILIEVOORSTELLING o 3+

Zondag 23.12.18 | 10.30 uur | De Stringe
Prijs: € 7 o i.s.m. gemeente Anzegem en Gezinsbond
(bij deze voorstelling krijg je € 1 op je Gezinsspaarkaart)
Lejo is dat
vingerpoppetje
met die oogjes.
Hij is wereldberoemd geworden
door zijn voorstellingen en natuurlijk door zijn
filmpjes op
televisie, in
Sesamstraat.

Dit jaar komt hij met een heuse Kerstshow naar het theater
en neemt hij al zijn vrienden mee. Ze versieren een boom,
zingen kerstliedjes, luiden de jingle-bells en zelfs Rudolf het
Rendier komt langs. Dit alles wordt gespeeld door de twee
handen van Leo Petersen, met hulp van een koffer vol houten
ogen. Een vrolijke kerstvoorstelling voor het héle gezin
(én opa én oma!).
Na afloop kan iedereen zijn eigen Lejo-kerstpoppetje knutselen en bespelen.

IN WERKELIJKHEID o MUZIEK
Vrijdag 25.01.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 17 | € 16 (-26/+65)
o Abonnementsvoorstelling

In werkelijkheid zit het
anders. In werkelijkheid
zit alles altijd anders.
Speciaal voor het
theater schrijft Spinvis
een muzikaal verhaal
over De Werkelijkheid.
Samen met hem
en theatermaker en
multi-instrumentaliste Saartje Van Camp,
verdwalen we in het
labyrint van Waarheid
en Schijn. Achter ieder
verhaal zit een ander
verhaal.
En ook dat verhaal vertelt niet alles. Alles… kunnen we dat
ooit weten? Willen we dat wel weten? In werkelijkheid tasten
we in het duister. In werkelijkheid willen we niet anders.
‘In Werkelijkheid’ is een visuele en muzikale vertelling met
veel nieuwe en oudere liedjes van Spinvis.
Vaak opnieuw gearrangeerd. Soms verstild. Soms keihard.

© Johannes Vande Voorde

VAN PEEL OVERLEEFT 2018 o HUMOR
Vrijdag 08.02.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 19 | € 18 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling
2018.
De kieskoorts trok als een epidemie door het land. Na vier
verkiezingsvrije jaren - een legendarische periode van
eendracht, voorspoed, daadkracht en samenhorigheid was het plots gedaan met de politieke vrede. Zelfs binnen
de meerderheid, die hechte coalitie, werd er plots gekibbeld
en vielen partijen elkaar aan, alsof ze elk altijd al hun eigen
agenda hadden gehad. Kiezers stonden paf.
Het circus trok voorbij, de boer ploegde voort en uit het
modderige mengsel van assen en tranen boetseerde Van
Peel zijn tiende eindejaarsconference.
Alles kwam dan toch nog goed.
Of niet.
Hoe dan ook.
Dank oe voor de bloemen!

BLACK
FRIDAY
-50%
Vrijdag 15.02.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
DE SCHAAMTE VOORBIJ o HUMOR
Prijs: € 15 | € 14 (+65/abo) | € 7,50 (-26)
o Losse voorstelling

Kamal Kharmach charmeerde tijdens Humo’s Comedy Cup
2014 jury en publiek tot in de finale, met amper één jaar ervaring als stand-upper. Nu staat hij in zijn eerste volwaardige
avondshow scherper dan ooit. Letterlijk, want hij is zomaar
eventjes 120 kilo lichter. Maar ook figuurlijk, omdat hij vastbesloten is zijn materiaal van een snedig randje te voorzien.
Nog steeds even charmant? Misschien. Actueel, slim en
scherpzinnig? Zonder twijfel!
De jonge comedian is op veel vlakken de schaamte voorbij,
maar diep vanbinnen vindt hij zichzelf nog altijd datzelfde
onzekere dikkerdje. Want hoewel iedereen hem nu behandelt
als een slanke en bekende kerel, voelt hij zichzelf vooral nog
steeds een dikke, arme Marokkaan. Voor het grote publiek en
zelfs vrienden en familie lijkt hij misschien zijn schaamte verloren, maar zelf kan hij het soms allemaal niet goed volgen.
Met dit debuut probeert hij de talrijke veranderingen in zijn
leven bij te benen. Hij laat zien dat er een gigantisch groot
verschil kan bestaan tussen wat andere mensen over je
denken en wat je over jezelf denkt. Hij vergelijkt zijn huidige
situatie met vroeger en probeert alle tegenstrijdigheden een
plaats te geven. Want hoe kan je een succesvolle BV spelen,
als je ouders je toch liever zagen lesgeven? Kamals onzekerheid en perfectionisme zijn in onze huidige samenleving zeker
geen cadeau, maar laat dat nu net een uitstekende voedingsbodem zijn voor een voorstelling van de bovenste plank!

TALES BY THE MOONLIGHT o MUZIEK

© Hugo Van Beveren

Vrijdag 22.02.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Na menig hart te
hebben veroverd
met The Joni Mitchell Project, gaat
Tutu Puoane in het
voorjaar van 2019
opnieuw op pad.
Ook deze keer zoekt
ze naar manieren
om haar publiek een
verhaal te vertellen
met wereldmuziek als
belangrijkste medium.

De Zuid-Afrikaanse zangeres laat zich onderweg graag
bijstaan door een aantal bewonderenswaardige artiesten
van over de hele wereld: Zouratié Koné, een Koraspeler uit
Burkina Faso, Tim Finoulst (gitaar) en Nicolas Thys (bass), zij
aan zij met James Williams uit de Verenigde Staten (drums).
De band gaat met zijn smeltkroes aan culturele achtergronden
op zoek naar dé iconische verhalen in de wereldgeschiedenis
en nodigt je uit deze te leren kennen aan de hand van hun
muzikale interpretatie, afgewisseld met poëzie en vertellingen.
Laat je verrassen door magische legendes van over de hele
wereld, grof verweven met de prachtige muziek van Tutu
Puoane en haar internationale band.

BADABOEM o FAMILIEVOORSTELLING 6+
Zondag 24.02.19 | 15.00 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 12 | € 8 (-12)
i.s.m. Gezinsbond
(bij deze voorstelling krijg je € 1 op
je Gezinsspaarkaart)
Met plaatselijke
drummers!
Het Avelgemse
percussie-ensemble
o.l.v. Steven Coeman
krijgt een centrale rol
in de voorstelling.
Na de succesproducties Niets (Ben X) en Neeland is dit de
nieuwste jeugdvoorstelling geschreven en geregisseerd door
Nic Balthazar, die zelf ook een (volgens hem zeer beroerde)
drummer is. Vandaar het thema: de liefde en de liefde voor
muziek, slagwerk in het bijzonder.
BADABOEM is een roffelende ode aan drums en alle vormen van percussie. Van trommelkorpsen over rock-bands tot
techno. Het is ook een poëtisch verhaal over een hopeloos
verliefde trommelaar aan een prachtige drumster.
Dit is de ultieme familievoorstelling. Want jongeren houden
van drums. Maar hun vaders en moeders ook. Een wervelend
videospektakel ondersteunt een show waarin ook het publiek
slagwerker wordt.

TV TUNES KNT REVISITED o MUZIEK
Vrijdag 22.03.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 21 | € 20 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Vijftien jaar geleden was
de voorstelling ‘TV-Tunes
K.N.T.’ van Wim Opbrouck en Ron Reuman
een groot succes.
Het idee was eenvoudig: herkenningsmelodieën van de bekendste
tv-programma’s uit onze
jeugdjaren opfrissen tot
eigentijdse muziek.
Nu is er, op verzoek van velen, een herneming van hun
eerste ‘TV-Tunes K.N.T’. De Smurfen wonen nog steeds in
hun hallucinerende paddestoelenbos, Beertje Colargol ontroert
nog altijd met zijn ontzagwekkende fluitefluit en ook Ome
Willem serveert zijn royaal belegde broodjes poep weer
smaakvol en genereus.
Laat je meevoeren op deze even ironische als fijngevoelige
muzikale roadtrip door een dikke vijftig jaar TV-tunes.
Bezetting: Wim Opbrouck (zang en piano), Ron Reuman (drums), Bart
Buls (bas), Nele Paelinck (viool en accordeon), Roeland Vandemoortele
(elec. gitaar), Manu Huylebroeck (acc. gitaar) en Yves Fernández-Soliño
(trompet).

WA MAKE?
o HUMOR

© Pieter Verhaeghe

Vrijdag 05.04.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 15 | € 14 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Wa make?
Ooit al eens
verdwaald in
één van de
cités in Limburg. Dan zal
dit waarschijnlijk het eerste
zijn wat u
hoorde.

Het is de meest gestelde vraag onder vrienden en buren.
Bij vrienden betekent het eerder: hoe gaat het? Wat ben je
aan het doen? Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?”
Maar zijn we allemaal wel “goeie”? Zeggen we allemaal wel
altijd hoe het echt met ons gaat? Na ‘Komt Goed!’ over de
aanslagen in Brussel, zoekt Erhan nu uit hoe we met elkaar
omgaan. Is dit in West-Vlaanderen anders dan in Limburg?
Gedragen wij ons op café anders dan op het werk? Welke rol
spelen we dagelijks? Hoe groot is het verschil van iemand die
thuis de brave papa is maar zondag ergens in een stadion de
ref uitscheldt voor “Voale Zwette”.
Of is deze promotekst ook gewoon maar een uitleg om te
zeggen: Wa make? Ga zitten en luister, we gaan gewoon wa
lachen!

WACHTEN OP DO GROOT o MUZIEK / HUMOR
Vrijdag 10.05.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 24 | € 23 (-26/+65/abo) o Losse voorstelling

Reizend door het verleden zet De Frivole
Framboos de tijd op
zijn kop en zoekt het
antwoord op de vraag
wat er zou gebeuren als
vroegere tijden de toekomst waren geweest:
zou Mozart zich hebben
laten inspireren door
Stromae, zou James Last van invloed zijn geweest op
Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven hebben
geklonken als Wagner eerder had geleefd dan zij?
Het zijn vragen waar de wereld lang mee heeft geworsteld.
De mensheid heeft een eeuwigheid moeten wachten, maar
de antwoorden zijn de moeite meer dan waard.

© Koen Bauters

Peter Hens en Bart Van
Caenegem onthullen
ons op virtuoze wijze
de geheimen rond
de ‘Big Bang’ van de
muziek, over de noot
waarmee het allemaal
begon: ‘Do Groot’.

BACHATELLES o APERITIEFCONCERT

Twee stoelen, twee
broers vergezeld van
enkele concertaccordeons en een onuitputtelijk repertoire
van een topmeester
uit de klassieke
muziek, Johann
Sebastian Bach!
Meer hebben Ivan en
Mike Smeulders niet
nodig voor een
boeiend muzikaal
programma.
Verwacht u zeker niet aan een louter klassiek concert, dan
wel aan een mengeling van diverse stijlen waartoe de muziek
van Bach zich uitstekend leent. Het zouden ook Smeulders
& Smeulders niet zijn mochten ze zich niet wagen aan zowel
jazzarrangementen als Balkan- en folkmuziek, waarin de
overbekende melodieën van Bach toch steeds in te herkennen zijn. En dan ineens weer een originele orgelsuite...
Naast hun optredens met o.a. Bart Peeters en Kapitein
Winokio, kijken de twee multi-instrumentalisten er zelf enorm
naar uit om even terug te grijpen naar hun roots als klassiek
geschoolde accordeonisten. Van diversiteit gesproken!
Bachatelles, alles behalve een bagatel …

© Hugo Van Beveren

Zondag 12.05.19 | 10.30 uur | Kunstkerk Bossuit
Prijs: € 15 | € 14 (-26/+65/abo) o Keuzevoorstelling abonnement

LIEFHEBBEN o Theater
Vrijdag 17.05.19 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 16 | € 15 (-26/+65) o Abonnementsvoorstelling
Een niet-wetenschappelijk onderzoek naar het enige wat er
echt toe doet: Liefhebben.
In haar hoofd, in haar hart, in haar omgeving en in de
wereldgeschiedenis zoekt Laura naar mensen die ons
kunnen leren wat liefhebben is. Want écht liefhebben, wat is
dat eigenlijk en hoe doe je dat?
De antwoorden die zij vindt zijn soms hartverscheurend, dan
weer hilarisch en doen je lachen door je tranen heen.
‘Liefhebben’ werd vanaf de première in 2014 lovend
ontvangen door pers en publiek en speelt nog steeds in
Nederland en België. In 2016 werd de tekst van ‘Liefhebben’
in boekvorm uitgebracht. Met succes, want het boekje is
inmiddels bijna aan zijn vijfde druk toe.
Laura van Dolron creëerde haar eigen genre: stand-up filosofie. In haar voorstellingen wisselen humor en diepgang elkaar
in razend tempo af. Ze doet op het podium wat een comedian
doet, maar dan met meer poëzie en minder behoefte aan de
lach. De pers noemt haar de vrouwelijke Woody Allen.

© Bamie Hullegie

Zondag 16.09.18 | 13.30 tot 17.30 uur
Afspraak om 13.15 uur op de parking van het Daniël
Vermandereplein
Prijs: € 6
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem

Gezapig fietsend maken we een verbinding tussen Avelgem
en de Brits-Duitse begraafplaatsen in Ingooigem en
Heestert. Onderweg wordt het boeiende verhaald verteld van
het bevrijdingsoffensief van de jonge Tommies tijdens deze
helse oorlogsweken in het najaar van 1918.
De 30km lange tocht start en eindigt aan de kerk van
Avelgem (parking Daniël Vermandereplein).
Uiteraard zorg je zelf voor een goede fiets.

AVELGEM
HERDENKT
14-18

Zaterdag 03.11.18 | 13.30 tot 17.30 uur | JH Krak
Prijs: € 10
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem en Jeugdhuis Krak

Heb je plannen om een eigen YouTube-kanaal op te richten
of wil je leren hoe je jouw vlogs nog professioneler kan aanpakken? Dan is dit dé kans voor jou!
Tijdens deze workshop werken we een hele namiddag rond
het maken van je eigen vlog. Begeleidster Muriel
Grégoire dompelt je gedurende 4 uur onder in de wereld van
het filmen. Van storytelling en cameratechnieken tot montage
en afwerking.

Maandag 26.11.18 | 19.00 tot 21.30 uur | Ter Biest (bibliotheek)
Prijs: € 35
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem

Niets leuker dan op een feestje uit te pakken met zelfgemaakte kruidendrankjes. Zowel alcoholisch als niet-alcoholisch!
Samen met Kruid. maken we een kruidenbitter, een kruidenwijn en een heerlijke kruidenlimonade.
Na de workshop kan je thuis aan de slag en je vrienden verwennen met een zelfgemaakte likeur of een subtiel
bloemenwater serveren.

Bouw een eigen website voor je vereniging
Maandag 04.02.19, 11.02.18 en 18.02.19
19.00 tot 22.00 uur | Ter Biest (bibliotheek)
Prijs: € 40 voor de 3 sessies
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem
Met Wordpress kun je aan de
slag om een website te maken
die zowel mooi oogt als veel
bezoekers aantrekt.

Van alle platformen om websites te bouwen schiet Wordpress
eruit door zijn gebruiksgemak en hedendaagse look.
Wordpress biedt bovendien ook heel wat mogelijkheden om
specifiek voor jouw website volgers en fans aan te trekken.
Aan de hand van praktische voorbeelden bouw je in deze
cursus stap voor stap je eigen website op. Op het einde van
deze cursus staat je eigen website online en ben je klaar om
de bezoekersaantallen te controleren.
Deze cursus is geschikt voor wie over weinig technische
bagage beschikt maar wel het doorzettingsvermogen heeft om
een toepassing helemaal naar zijn hand te zetten.
Basis PC-vaardigheden (vensterbeheer, klikken, slepen,…)
zijn wel vereist.
Meebrengen: eigen laptop, inloggegevens van je e-mailadres.

Zintuigelijke tijdtrip met de Foodarcheoloog:
Proeven van de eeuwigheid
Donderdag 14.03.19 | 19.00 tot 21.00 uur
OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde | Prijs: € 20
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem en het RAMS
Tijdens ‘Proeven van
de eeuwigheid’ word
je ondergedompeld in
een zintuiglijke beleving waarbij aan de
hand van drie hapjes
het verhaal van het
dagelijkse overleven
van onze voorouders
wordt gebracht. Een
verhaal dat ons “een
versnelling doet terugschakelen” en ons
voorbereidt op een
duurzame toekomst.
‘Proeven van de eeuwigheid’ is proeven van oeroude verhalen
die verrassend actueel zijn.
Tijdens deze degustatielezing worden drie archeologische
gerechtjes geserveerd, waardoor de aanwezigen zintuiglijk in
contact komen met hun voorouders. Een vegetarische variant
is mogelijk op aanvraag.
Aansluitend is er mogelijkheid om een begeleid bezoek te
brengen aan het Regionaal Archeologisch Museum aan de
Schelde (RAMS).

Zaterdag 06.04.19 | 09.30 tot 12.00 uur
Foyer Spikkerelle | Prijs: € 35
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem
Mooi handgeletterde quotes of kaartjes, je hebt ze ongetwijfeld al wel zien verschijnen. Wil je graag van nul beginnen,
wat oefenen of gezellig in groep werken?
Met veel plezier leert Fien van ‘Fientastisch’ jou de kneepjes
van het handletteren!
Tijdens deze apéro-workshop (hapje en drankje inbegrepen)
krijg je een uitgebreide intro in de wereld van het handletteren, met heel wat tips en tricks om zelf onmiddellijk aan de
slag te gaan. Zo kom je te weten hoe je het typische handlettering-effect op je blad tovert en waar je best rekening mee
houdt bij het opstellen van een compositie.
Nadien ga je naar huis met een gepersonaliseerd schriftje,
veel inspiratie en hopelijk nog meer goesting om zelf aan de
slag te gaan!

Maandag 29.04.19 | 19.00 tot 21.30 uur |
Ter Biest (bibliotheek) | Prijs: € 25
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem

Wildplukken: kan je dat overal doen?
Waar wel, waar niet? Wat kan je allemaal met ‘on’kruid doen? Welke planten
hebben een medicinale werking? Bestaat
er zoiets als giftig onkruid?
De wereld van de eetbare planten is veel
ruimer dan we denken.
Je leert een paar planten herkennen en
maakt er een bereiding mee.

Maandelijks | 10.00 tot 12.00 uur | Ter Biest (bibliotheek)
Prijs: € 5 per sessie - vooraf inschrijven
o i.s.m. Bibliotheek Avelgem en Vormingplus Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen
Inschrijven is noodzakelijk en kan aan de balie van de Bib of
via www.vormingplusmzw.be.
Wil je ook zelfredzamer worden aan de pc? Dat kan!
Maak kennis met de Digidokter.
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, smartphone 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.

Woensdag 26.09.18 | 13.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 2 (popcorn inbegrepen)

© filmtotaal.nl

Het leven van het straatboefje Aladdin verandert volledig
wanneer hij de bloedmooie Jasmine ontmoet. Aladdin is
meteen smoorverliefd op haar maar moet Jasmines vader,
de sultan, nog overtuigen. Die heeft, onder hypnose van zijn
adviseur Jafar, echter andere plannen voor zijn dochter.
De door en door slechte Jafar broedt namelijk al een hele tijd
op een plan om de sultan van de troon te stoten en met de
hulp van een magische lamp zelf te regeren. Liefst met de
mooie Jasmine aan zijn zijde. Aladdin, een Disney-held van
het zuiverste water, geeft zich echter niet zomaar gewonnen
en met de hulp van de blauwe geest uit de magische lamp
gaat hij de strijd met Jafar aan om de troon te redden en
Jasmine voor zich te winnen...

Woensdag 12.12.18 | 13.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 2 (popcorn inbegrepen)
Hoe kan de Kerstman in één nacht al die miljarden cadeaus
afleveren? Met een leger van een miljoen strijdvaardige elfen
en een groot bestuurscentrum met de laatste technische
snufjes onder het ijs van de Noordpool! Dus hoe kan deze
ongelofelijke operatie één kind vergeten?
Voor de jonge zoon van de Kerstman, Arthur, dreigt dit voorval een einde te maken aan de magie van Kerstmis. Met de
gepensioneerde Grootkerstman, een opstandige elf, een oude
slee en wat onervaren rendieren gaat Arthur op een gekke
missie om het laatste cadeau toch nog af te leveren.

© filmhuis mechelen

Geniet met de hele familie van deze nieuwe Kerstklassieker,
boordevol opwinding, plezier en verwondering.

Woensdag 23.01.19 | 13.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 2 (popcorn inbegrepen)

© JEF

De achtjarige Ben is gek op goochelen. Nadat hij een show
heeft bezocht van Hans Smid, wil hij zelf ook optreden als
illusionist.
Samen met zijn onhandige vader Koos en zijn vriendinnetje
Sylvie als assistente geeft hij voorstellingen.
Maar op een dag gaat het mis: Sylvie verdwijnt tijdens het
uitproberen van een nieuwe truc. Wanneer het meisje na
enkele dagen nog niet terug is, moet Ben op zoek naar het
geheim van de grote verdwijntruc.

© JEF

Woensdag 20.03.19 | 13.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: € 2 (popcorn inbegrepen)

Het meisje Robin leeft in een wereld waar de natuur taboe
is. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk en het woud is strikt
verboden terrein. Op een dag verdwijnt Robins moeder tijdens
een missie in het woud. Tegen beter weten in gaat Robin op
zoek naar antwoorden.
Zo ontmoet ze Wolf, een ‘wilde jongen’. Samen met enkele onverwachte bondgenoten komen ze terecht in een groot
avontuur, om zo de schoonheid en de kracht van de natuur
opnieuw te ontdekken.
ZOOks is een productie van Potemkino, in co-productie met
SANCTA, VRT/Ketnet en The Fridge.

Hartelijk bedankt, vrijwilligers!
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