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Beste cultuurvrienden,

Cultuur beleven doet deugd. Het kan ontspannend zijn, of 
het doet ons net kritisch nadenken. Het kan ons in vervoering 
brengen of net met beide voeten op de grond zetten. Je kan 
eindelijk eens díe artiest aan het werk zien, of je kan net nieuw 
talent ontdekken. 

Wij zorgen zoals steeds voor een steengoede mix en hopen dat je 
nu en dan een beetje gaat zweven …

Cultuur zorgt ervoor dat je buiten komt en mensen ontmoet. 
Maar misschien wil jij zelf een steentje bijdragen en helpen bij 
de ontvangst van artiesten en publiek? We zouden graag ons 
vrijwilligersteam uitbreiden, dus geef bij interesse zeker een 
seintje aan de cultuurdienst. 

Zoals steeds hebben wij geen steen op de andere gelaten, maar 
jullie feedback is van onschatbare waarde om het verder goed 
aan te pakken. Mogen we je daarom nog even herinneren aan 
ons gebruikersonderzoek? Je kan nog tot 31/07 de enquête 
op www.zedelgem.be/tickets invullen en één vierkante meter 
Braziliaans regenwoud redden van de ondergang. En wie weet 
win je nog een weekendje voor twee! 
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Dinsdag 3 juli 2018, 17.00 u.

ZOMERCONCERT IN DE LEESTUIN: AMBRAZAR
bibliotheek Zedelgem - gratis 

Optreden van vier eigenzinnige Brugse knapen die - doorheen hun vriendschap en liefde voor 
muziek - een repertoire hebben opgebouwd van folkmuziek waar geen genre op te plakken is.

Zaterdag 7 juli 2018, 13.30 u. 

KASTEELFEEST + VLAANDEREN FEEST! 

In het prachtige kader van het Kasteel van Loppem wordt in een samenwerking van de 
Loppemse verenigingen, de Stichting Jean van Caloen en gemeente Zedelgem voor de tweede 
keer een heus Kasteelfeest georganiseerd. Op het programma staan een waaier aan activiteiten, 
voor jong en oud. Reken maar dat er zeker iets voor jou bij zit! 

De jaarlijkse Vlaanderen Feest!-viering – dit jaar met Yevgueni - sluit de avond af. Het is 
ondertussen 13 jaar geleden dat het piepjonge Yevgueni indruk maakte op onze Vlaanderen 
Feestviering. Tijd om hen weer eens naar Loppem te halen!

Gratis (behalve catering)

Voor de gratis rondleidingen, de gratis lezing en het Breugelmaal kan je best vooraf 
inschrijven via www.zedelgem.be/tickets.

ZEDELGEMSE ZOMER 
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27 tot 29 juli 2018

FEESTEDITIE ZILLEGHEM FOLK 
Kasteelpark Loppem 

Tickets & info via  
www.zilleghemfolk.be

Tijdens de tiende editie van het unieke festival Zilleghem Folk krijg je de kans om in een gezellige 
sfeer topgroepen uit binnen- en buitenland aan het werk te zien.

15 tot 16 augustus 2018

BEVRIJDINGSCOLONNE 1918-2018
Kasteelpark Loppem

De Patrouilleurs organiseren een historische optocht om het bevrijdingsoffensief van 1918 
onder de aandacht te brengen. Een colonne Belgische, Britse en Franse soldaten, gekleed, 
uitgerust en bewapend zoals in 1918, zal met in hun zog een karavaan legermateriaal 7 dagen 
door Vlaanderen trekken. 

Op woensdag 15 augustus 2018 trekt de colonne door Zedelgem en Loppem. 

Op donderdag 16 augustus last de colonne een rustdag in aan het Kasteel van Loppem. Tussen 
13 en 18 uur kan je onder meer een veldkeuken, hondenkar, ziekenwagen en een rijdend 
hoofdkwartier uit die tijd komen bewonderen. 

Het precieze parcours en timing worden later nog meegedeeld op  
www.zedelgem.be. 

16 augustus 2018 van 13 tot 18 uur 
In en rond het kasteelpark van Loppem
Gratis
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Vrijdag 17 augustus 2018, 20.00 u. 
Zaterdag 18 augustus 2018, 15.00 u.

ZIE ONS, DE MENS  
(in het kader van Gone West, de zomer van ’18) 

Kerk Priorij van Bethanië Loppem

GoneWest is het cultuurprogramma voor de herdenking 
van WO I van de Provincie West-Vlaanderen. De voorbije 
jaren organiseerden ze onder meer het Licht- en 
Kraterfront. Voor één van zijn slotevenementen van 2018 
gaat GoneWest een samenwerking aan met fotografe 
Lieve Blancquaert, het ensemble ‘Currende’ o.l.v. Erik 
van Nevel en literaire intendant van GoneWest Erwin 
Mortier. Het programma wisselt Vlaamse polyfonie af 
met indringende beelden en aangrijpende teksten. Zie 
Ons, De Mens zal vanuit een muzikale, fotografische 
en literaire invalshoek een multimediale voorstelling 
brengen die de hoop en wanhoop uit het verleden 
verbindt met wie vandaag hoopt op vrede, recht en 
rechtvaardigheid. 

Meer info op www.gonewest.be.
Tickets via www.zedelgem.be/tickets

SOLYMUNDO 

Solymundo, de werkgroep van  erkende projecten van Zedelgemnaars in het Zuiden, strijkt deze 
zomer neer op verschillende evenementen:

- ze is present op het Kasteelfeest (7 juli) met een dessertbar

- tijdens de Batjes (12 augustus) organiseert de werkgroep kinderworkshops en een optreden 
van Arto Mundo rond het Gemeentehuis van Zedelgem 

- ook tijdens de Rommelmarkt van Loppem (26 augustus) is Solymundo aanwezig

Ga zeker eens langs om deze waardevolle projecten te steunen!
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €

Vrijdag 21 september 2018, 20.00 u. 
STEVEN MAHIEU
ZONDER FILTER 

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.

‘Duidelijk het beste wat hij al gemaakt heeft in een kleine tien jaar’. –  
De Redactie
‘Het moment waarop je het meesterschap bereikt. Dat is waar Steven zich met deze 
voorstelling bevindt’. - Wouter Deprez op WTV

www.stevenmahieu.be 

CULTUURPROGRAMMA
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Standaard
13,00 €

+65, PlusPas
11,50 €

-26
8,00 €

-26 op 21/09
6,50 €

Abo vanaf 4
11,05 €

Abo vanaf 6
10,40 €

Abo vanaf 8
9,75 €

Zaterdag 27 oktober 2018, 20.00 u.
FRANCIS MUS, YSAMIN HOLAIL, SOPHIA AMMANN,  

STAN VANGHELUWE EN JEF VANDERGURGHT
DE DEMONEN VAN LEONARD COHEN

Wie was Leonard Cohen? De Canadese singer-songwriter was voor zijn recente dood populairder 
dan ooit. Toch bleef hij gehuld in mysterie: de gentleman met het onwankelbare aura heeft 
tegelijkertijd iets ondoorgrondelijks en ongrijpbaars. In zijn werk maant Leonard Cohen ons 
geregeld aan om ‘op te biechten’ wie we zijn en wat ons bezighoudt. Meer dan 60 jaar lang is hij 
ook zelf op zoek gegaan naar een plek waar hij zichzelf kon vinden. Maar bestaat die plek wel, en 
laat een veelzijdig kunstenaar als Leonard Cohen zich wel in één beeld vangen? Cohen-kenner 
Francis Mus (KU Leuven) dook in alle beschikbare archieven, interviewde mensen uit Cohens 
entourage, analyseerde zijn songteksten en ging op zoek naar de mens achter de bekendste 
singer-songwriter ter wereld. 

Vier muzikanten zorgen ervoor dat de lezing doorspekt wordt met live muziekfragmenten. Een 
unieke kijk in de ziel van Leonard Cohen!

i.s.m. de bibliotheek en Het Beleefde Genot
in het kader van ‘Vers per Vers’ zie pagina 22
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Standaard
7,00 €

Gezinsbond
5,50 €

Abo vanaf 4
7,00 €*

Abo vanaf 6
7,00 €

Abo vanaf 8
7,00 €

Zondag 4 november 2018, 15.00 u. 
DE KOLONIE MT & THÉATRE DES 4 MAINS 
BiZAR 

Kijk binnen in het huis van een prettig gestoorde oma. In haar vrolijke bestaan wordt ze 
opgeschrikt door een soort klusjesman, die allerlei ‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent 
kasten, sleutelt aan toestellen en vindt steeds iets wat hem compleet verrast. Zij is soms 
geamuseerd, soms gegeneerd, soms verstoord en soms compleet gestoord door wat hij 
allemaal uitvoert.

BiZAR is een speelse en muzikale voorstelling, vol auditieve en visuele verrassingen. Een 
absurde en woordeloze choreografie voor 4-plussers, waarin herkenbaarheid en Belgisch 
objectensurrealisme samen een walsje dansen.

‘Compleet geschift en maf en oh zo leuk’ – Tuur Devens op Theaterkrant.nl
‘Fun, absurde, surréaliste… c’est un super “BiZAR’ – André Gyre in Vers l’Avenir

Kristin Arras of Peggy De Landsheer en Marc Weiss of Jérôme Poncin (spel) 
Bo Spaenc (compositie en coaching)

BiZAR kwam tot stand in het kader van de culturele samenwerking tussen de Vlaamse en de 
Franse Gemeenschap.

www.dekoloniemt.be
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*de prijs van een familievoorstelling is bewust laag gehouden. Daarom geven we er geen extra abonnementskorting op, maar de 
voorstelling wordt wel meegeteld in een abonnement.
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Vrijdag 9 november 2018, 20.00 u. 
TG DE LINK 

THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE

Dit bekende stuk van Martin McDonagh (o.a. In Bruges) vertelt het verhaal van een alleenstaande 
vrouw (Debbie Crommelinck) die nog steeds bij haar moeder (Jef Hoogmartens) woont. Ze 
kunnen niet met en niet zonder elkaar. In huis heerst een constante, psychologische terreur. 
Als op een dag een oude bekende naar het dorp terugkomt en zijn oog op de jonge vrouw laat 
vallen, is dit de katalysator van een hoop ellende.

Een gruwelijke tragikomedie dus, met livemuziek, geregisseerd door Domien Van Der Meiren en 
gespeeld door vier vrienden.

TG de LINK is een jong gezelschap dat theater maakt dat de link legt tussen verdriet en humor, 
op zoek gaat naar de pijn achter de lach en de lach onder de ellende. Naar dat moment tussen 
droom en daad. Een link legt tussen verschroeiend realisme en ongrijpbare poëzie. Een brug 
slaat tussen verleden en toekomst. De link tussen man en vrouw, tussen ballen en borsten. 
Theater dat je doet nadenken en vergeten. Dat het onbekende in botsing laat komen met het 
herkenbare. Kortom: theater dat snijdt en zalft.

www.tgdelink.be
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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Vrijdag 21 december 2018, 20.00 u. 
LAÏS 
MIDWINTER TALES 2
Sint-Martinuskerk Loppem

De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan zonovergoten dagen vervaagt en maakt plaats 
voor een kille werkelijkheid vol bevroren sloten, koude tenen en gesloten deuren. Het leven is 
teruggebracht tot een kwestie van overleven, de naakte essentie van ons bestaan blijkt bar en 
karig. 

Op die momenten is dat kleine vleugje mystiek onmisbaar. Die warme gloed van samenhorigheid 
die zich zo thuis voelt als mensen zich verenigen. En dat is wat Laïs ons deze winter graag 
serveert.

Met Midwinter Tales 2 geeft Laïs een welluidend en door velen innig gewenst vervolg aan wat ze 
het beste kunnen : zingen op hemelse plaatsen met duivels genoegen en in perfecte harmonie.
De eendracht uit vroeger tijden krijgt in deze nieuwe kerktour een even onverwacht als aangenaam 
tweede leven. Ondersteund door Tim Vandenbergh op contrabas en Seraphine Stragier op cello, 
harp en viool brengen ze veelzijdigheid, meerstemmigheid, schoonheid en frivoliteit. En dat met een 
volledig nieuw repertoire. Licht in de duisternis en verbroedering alom. Hallelujah!

Annelies Brosens, Nathalie Delcroix, Jorunn Bauweraerts (zang)
Seraphine Stragier (viool, cello en harp) - Tim Vandenbergh (contrabas)
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Standaard
17,00 €

+65, PlusPas
15,50 €

-26
12,00 €

-26 op 21/09
8,50 €

Abo vanaf 4
14,45 €

Abo vanaf 6
13,60 €

Abo vanaf 8
12,75 €
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Vrijdag 25 januari 2019, 20.00 u.  
FIDELIO STRIJKKWARTET & KURT VAN EEGHEM 

DE VRIENDSCHAP TUSSEN HAYDN EN MOZART
Kapel OC Cirkant Aartrijke

Joseph Haydn is de vader van het strijkkwartet. Jaren deed de 24 jaar jongere Wolfgang 
Amadeus Mozart erover om zijn muzikale antwoord op het opus 33 van Haydn neer te schrijven 
en te presenteren aan de oudere meester.

Mozart wilde maar al te graag de klasse van Haydn evenaren en zo mogelijk zelfs overtreffen.
In dit concert worden delen uit het opus 33 geplaatst naast delen uit Mozarts ‘Haydn’-kwartetten. 
Geen integrale kwartetten dus, maar een pittig en vrolijk gefladder tussen de fijnbesnaarde, van 
zelfvertrouwen blakende composities van Joseph en Wolfgang.
Kurt Van eeghem gidst je vlekkeloos en fascinerend langs het parcours.

Het Fidelio Strijkkwartet is een unicum in het Belgische landschap der strijkkwartetten dankzij 
haar repertoire dat puur klassiek maar bijvoorbeeld ook jazz, ragtime, filmmuziek, tango, 
Oosterse of Caribische muziek omvat. Dankzij eigen muziekarrangementen heeft het een zeer 
groot en uniek repertoire opgebouwd.

In het kader van Uniek Klassiek, een samenwerking binnen Ginter. 
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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Vrijdag 15 februari 2019, 20.00 u. 
RAF WALSCHAERTS 
BIECHT

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen op scène. Een gitaar, een piano, een 
handvol sterke verhalen en songs. 

Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de eenvoud: niks in de handen, niks in 
de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. Maar vergis je niet. De waarheid eist 
haar plek op. Altijd. Door de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook al zet hij zich schrap, 
weert hij zich als een duivel in een wijwatervat, houdt hij krampachtig de schijn hoog… Vergeefs. 
Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en kieren zal ze druppelen, de waarheid. Gutsen. Bulderen. 
Niet te stelpen. Een bres in zijn verdediging. De bolster op barsten. Om dan plots… open en 
bloot. Voor jou. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. Onbeduidend. Weerloos. Al te 
menselijk. Omarm hem. Toon hem de liefde. Hij is alleen. Biecht.

‘Meer dan ooit kijkt hij het leven én de dood recht in de ogen’ **** -  
De Standaard

www.rafwalschaerts.be
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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Zondag 10 maart 2019, 15.00 u.  
THEATER VAN SANTEN 

DE KLEINE PRINS - MINIMUSICAL

De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee 
werken en de derde niet - nu ja, je weet maar nooit! Hij is de hele dag bezig met het verzorgen 
van zijn planeet. Op een dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal 
eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten, komt hij een aantal bijzondere 
volwassenen tegen: een Koningin, een IJdeltuit, een Timmerman, een Muzikant, een Zakenman 
en een Lampopsteker. Tenslotte komt hij op de planeet aarde, waar hij in de Sahara een 
Vliegenier ontmoet die met motorpech is geland. De Vliegenier heeft nog maar voor een aantal 
dagen water en dient in die tijd zijn vliegtuig weer aan de praat krijgen. De Kleine Prins gaat hem 
helpen en beleeft meer dan hij ooit voor mogelijk had gehouden ...

De Kleine Prins is een muzikale theatervoorstelling gebaseerd op het bekende boek van Antoine 
de Saint – Exupéry - Franse schrijver en vliegenier (1900 - 1944) - bewerkt door John Van Santen 
met live muziek (piano en saxofoon), zang en dans. 

Maak kennis met het bijzonder en tijdloos verhaal.

www.theatervansanten.nl
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Standaard
7,00 €

Gezinsbond
5,50 €

Abo vanaf 4
7,00 €*

Abo vanaf 6
7,00 €

Abo vanaf 8
7,00 €

*de prijs van een familievoorstelling is bewust laag gehouden. Daarom geven we er geen extra abonnementskorting op, maar de 
voorstelling wordt wel meegeteld in een abonnement.
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Donderdag 14 maart 2019, 14.00 u. 
BARBARA DEX, GUNTHER VERSPECHT & JO MAHIEU 
DOLLYMENTARY: THE TENNESSEE WALTZ (AKOESTISCH)

Op verzoek van vele countryfans kruipen Barbara Dex en Gunther Verspecht opnieuw in de 
huid van Dolly Parton en Kenny Rogers. Ze hernemen de succesvolle voorstelling Dollymentary 
(2013). 

Een akoestische setting ditmaal zodat je de songs in hun meest pure vorm kunt horen.

Zangdiva Barbara Dex bewees de voorbije jaren dat ze in vele genres thuis is. In country komen 
haar vocale kwaliteiten wellicht het best tot hun recht. Gunther Verspecht is bij het grote publiek 
vooral bekend als frontman van Stash (van de hit ‘Sadness’). Jo Mahieu ondersteunt op gitaar.

In 1980 scoort Kenny Rogers een nummer 1-hit met Lady, in 1981 doet Dolly Parton dat met 9 
to 5. Twee jaar later is het bingo voor hun duet Island in the Stream. Tot op vandaag zijn beide 
countrysterren goed voor een slordige 200 hitnoteringen en een kwart miljard verkochte LP’s/
CD’s. 

Met bijzonder veel goesting grasduinen Barbara en Gunther opnieuw in de vele hits en strafste 
songs van countrylegendes Dolly Parton en Kenny Rogers en brengen ze je een intieme, warme 
en innemende akoestische voorstelling. 

i.s.m. de bibliotheek en de dienst welzijn
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Standaard
13,00 €

Abo vanaf 4
11,05 €

Abo vanaf 6
10,40 €

Abo vanaf 8
9,75 €
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Vrijdag 29 maart 2019, 20.00 u. 
THEATER MALPERTUIS – BOB DE MOOR 

OLIVETTI 82

Bernard Van de Wiele is niet geestelijk gestoord, maar in de war. Hij weet niet waarom hij zich 
opeens in een politiekamertje bevindt met een Olivetti 82-typemachine voor z’n neus en twee 
mannen die hem aan de tand voelen. Waarom zit z’n hand in het verband? En hoe is het allemaal 
begonnen? Bernard begint zijn verhaal te vertellen…

24 jaar geleden kroop acteur Bob De Moor in de huid van dit personage van schrijver Eriek 
Verpale. 116 voorstellingen lang hield ‘Olivetti 82’ de Vlaamse en Nederlandse cultuurcentra in 
de ban. Speciaal voor de 50ste verjaardag van Theater Malpertuis neemt Bob De Moor nog een 
keer plaats achter de typemachine.

‘Bob De Moor legt niet alleen de ziel van zijn personage bloot, maar ook die van zichzelf.’ 
Roger Arteel – Knack, 28/04/1993

‘Wat Bob doet is adembenemend. Anderhalf uur lang zuigt hij je mee in een tunnel.’ Fred Six – 
De Standaard, 15/04/1993

www.malpertuis.be
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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Vrijdag 26 april 2019, 20.00 u. 
ABBA4U 

ABBA4U is een 8-koppige band, met twee frontvrouwen (hoe kan het ook anders). Op veel 
festivalpodia toonden ze al hoe sterk ze zijn, maar ze kunnen ook een intiemere zaal in vuur 
en vlam zetten. Ze brengen een 75 minuten durende show met het allerbeste uit het ABBA 
repertoire …

Mama Mia, Does your mother know, Voulez-Vous, Fernando, The Winner takes it all ... en vele 
andere klassiekers passeren de revue.
Bij ABBA4U draait het om de muziek, de unieke muziek van ABBA!

Patsy Verfaillie en Karen Van Severen (zang)
Peter Buytaert (gitaar)
Kristof Vandooren (drums)
Karl Zosel (basgitaar)
Piet Meersschaut en Gunter Callewaert (keyboards)
Henri Ylen (sax en gitaar)

www.abba4u.eu

Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 €

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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Vrijdag 17 mei 2019, 20.00 u. 
BERT KRUISMANS

DE BLOTE BELG

Bert Kruismans staat er weer en houdt ons land en zijn bewoners een spiegel voor. 
Op basis van zijn bestseller De Blote Belg (Lannoo 2017) en de rubriek die hij voor het 
televisieprogramma  Iedereen beroemd maakte met dit materiaal, komt er nu een volavondshow 
die je confronteert met onverwacht cijfermateriaal. 

Bert Kruismans levert je antwoorden op vragen waarmee je misschien al een tijd worstelt:
Werk je even hard als alle andere Belgen? 
Verdien je evenveel als alle andere landgenoten? 
Heb je wel genoeg seks? 
Drink je niet teveel alcohol? 
Past jouw wagen wel bij jouw inkomen? 
Klopt het dat je buren meer op reis gaan dan jijzelf? 
Hoeveel dagen per jaar regent het nu echt in ons land? 
Betalen we echt het meeste belastingen van heel europa? 
Enz… 

In zijn bekende stijl rekent Bert af met hardnekkige clichés en jammerlijke misverstanden. 
Hij belooft je een voorstelling waar je vrolijker én wijzer van wordt! 

www.bertkruismans.com
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Standaard
15,00 €

+65, PlusPas
13,50 €

-26
10,00 €

-26 op 21/09
7,50 e

Abo vanaf 4
12,75 €

Abo vanaf 6
12,00 €

Abo vanaf 8
11,25 €
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LOCATIE
De cultuurvoorstelingen gaan door in gemeenschapscentrum  
De Groene Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem), tenzij anders vermeld.

PRIJZEN
Korting op standaardprijs
- leeftijdskortingen vind je telkens vermeld bij de voorstellingen zelf
- erkende Zedelgemse Verenigingen krijgen 15% korting bij aankoop vanaf 10 tickets of meer 

(voor dezelfde voorstelling) 
- ben je lid van een erkende Zedelgemse vereniging waarmee we samenwerken om een 

activiteit te organiseren (zie i.s.m. …), dan krijg je misschien korting via deze vereniging.
- houders van een European Disability Card hebben recht op een gratis ticket.  Een European 

Disability Card kan je aanvragen bij handicap.belgium.be of via het sociaal huis

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Je recht op een korting dien je te vermelden en aan te tonen bij reservatie van tickets.  Ook 
net vóór de voorstelling kan gevraagd worden aan te tonen dat je recht hebt op een korting.  
Na betaling kan het tarief niet meer gewijzigd worden.  
Verkochte tickets worden niet teruggenomen.

Abonnementsformules:
Een abonnement bestaat uit minstens 4 verschillende voorstellingen (aangeduid met logootje 
ABO) en wordt in één keer geboekt.
- vanaf 4 verschillende voorstellingen: 15% korting op de standaardprijs
- vanaf 6 verschillende voorstellingen: 20% korting op de standaardprijs
- vanaf 8 verschillende voorstellingen: 25% korting op de standaardprijs
De korting wordt automatisch berekend bij de reservatie. 
Indien je de familievoorstellingen opneemt in je abonnement, wordt hierop geen extra 
abonnementskorting verleend om toch mee te genieten van cultuur. 

Heb je het financieel moeilijk en is de kostprijs van onze voorstellingen een drempel?  Het 
sociaal huis kan je wellicht helpen.

 
CULTUURVOORSTELLINGEN
PRAKTISCH
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CULTUURVOORSTELLINGEN
PRAKTISCH

TICKETVERKOOP
Online:
Abonnementen vanaf maandag 18 juni om 9.00 u.
Losse tickets vanaf woensdag 20 juni om 9.00 u.

Aan de balie of via e-mail:
Abonnementen vanaf maandag 18 juni om 13.30 u.
Losse tickets vanaf woensdag 20 juni om 13.30 u.

Telefonische reservatie kan moeilijk zijn in de eerste week van de ticketverkoop.  Mogen we je 
daarom vragen om bij voorkeur de andere verkoopkanalen te gebruiken?

Wil je online tickets reserveren?  Je vindt een handleiding op www.zedelgem.be/tickets.  Het 
is nuttig om voor de start van de verkoop al een login aan te maken of te controleren.  
Abonnementskorting wordt ook bij online reservatie automatisch toegekend zodra je voldoende 
voorstellingen boekt.

Tickets kan je kopen
- online via www.zedelgem.be/tickets
- via tickets@zedelgem.be
- op het nummer 050/28 83 30 
- in het gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Tickets kan je in het gemeentehuis contant, met bancontact of met cultuurcheques betalen.  Je 
kan ook opteren voor een betaling via overschrijving. Indien je online tickets reserveert, zal je 
terecht komen op de betaalpagina van BruggePlus.  

Voor activiteiten van de Bibliotheek kan je terecht  
(aangeduid met logootje bib):
- in Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
- via bibliotheek@zedelgem.be
- op het nummer 050/20 80 08

TOEGANKELIJKHEID
We vinden het heel belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze activiteiten, ook als je 
een fysieke beperking hebt.  Om jou het nodige comfort te kunnen bieden, is het wel nuttig om 
telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen bij de reservatie.  Zo kunnen we voor jou 
de beste plaats zoeken!
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UNIEK KLASSIEK
We kondigen je graag een tweede reeks ‘Uniek Klassiek’- concerten 
aan: kleinschalige, hoogstaande concerten op verrassende of 
unieke locaties. Dit aanbod is warm aanbevolen voor de muzikale 
fijnproever!

zondag 30 september, Sint-Michielskerk Ichtegem
DE COLORES / JUBILEUMCONCERT 40 JAAR 
059 34 11 46 • cultuur@ichtegem.be

zondag 28 oktober, Sint-Amanduskerk Bekegem
LAURENTIUSCONCERT: PSALLENTES – HOURS OF HILDEGARD 
059 34 11 46 • cultuur@ichtegem.be

zondag 25 november, Grote Kapel Ten Walle Torhout
FOUR ACES GUITAR QUARTET 
050 22 11 50 • www.ccdebrouckere.be

Vrijdag 25 januari 2019, Kapel OC Cirkant Aartrijke
FIDELIO STRIJKKWARTET EN KURT VAN EEGHEM •  
DE VRIENDSCHAP TUSSEN HAYDN EN MOZART
Meer info op pagina 11

Zondag 10 februari 2019, De Balluchon Koekelare 
SYRÈNE SAXOFOONKWARTET 
051 61 04 94 • www.ticketwinkel.be

Zaterdag 23 februari, Sint-Martinuskerk Werken
ACADEMIE STAP FILIAAL KORTEMARK + EXPREZZ DUO 
051 56 61 08 • webshop.kortemark.be
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JONGE MAKERS
Ben jij een startende regisseur, theatermaker, geluids- of audiovisueel kunstenaar, fotograaf, 
acteur, danser, choreograaf, illustrator, tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar, schrijver, 
dichter, muzikant, comedian, enz.? Dan is Ginter op zoek naar jou!
In eerste instantie willen we met de intergemeentelijke culturele samenwerking in kaart 
brengen welke jonge makers (tot 35 jaar) afkomstig zijn uit de regio (Gistel, Ichtegem, Koekelare, 
Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem). 
In tweede instantie willen we peilen naar jullie noden. Op basis van deze bevraging zal Ginter 
nagaan op welke manier zij de ontwikkeling van jonge makers en kunstenaars in de regio kan 
ondersteunen.
Herken je je in één van de bovenstaande categorieën of wil je graag met ons dit traject helpen 
opzetten? 

Mail dan tegen uiterlijk 15 augustus 2018 je contactgegevens door naar info@ginter.be. 

MEER INFO OVER CULTUUR IN DE REGIO?
Alle info rond cultuur in de zeven Gintergemeenten, vind je driemaal per jaar in de Gintergazet, 
het cultuurmagazine voor de regio (gratis abonnement via info@ginter.be) en in de maandelijkse 
nieuwsbrief (aanmelden via www.ginter.be). Een aparte folder is beschikbaar rond o.m. het 
familie- en erfgoedaanbod. 

www.ginter.be
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In Zedelgem maken we graag eens tijd voor een vleugje poëzie. Daarom organiseren de 
gemeente, Het Beleefde Genot en het Davidsfonds in het najaar van 2018 een poëziefestival. 
Onder de noemer ‘Vers per Vers’ worden er verschillende poëzieactiviteiten aangeboden.

Vrijdag 19 oktober 2018, 20.00u. – Jonkhove Aartrijke
GWIJ
Op deze avond brengen we hulde aan Gwij Mandelinck (dichter en oprichter van de 
poëziezomers in Watou).

Zondag 21 oktober 2018, 11.00u. – De Bosserij Veldegem 
ANTON VAN WILDERODE
In 2018 is het 100 jaar geleden dat Anton van Wilderode geboren werd. Rita Backx brengt een 
boeiend verhaal over zijn leven en werk.

Dinsdag 23 oktober 2018, 19.30u. – Bibliotheek Zedelgem
WORKSHOP POËZIESCHRIJVEN – DANIËL BILLIET
Altijd al benieuwd geweest of je poëzie uit je pen kan toveren? Met veel enthousiasme zal 
Daniël Billiet (ervaren dichter-coach) je hierin begeleiden.

Donderdag 25 oktober 2018, 20.00u. – GC De Groene Meersen
FILM: A QUIET PASSION
A Quiet Passion vertelt het levensverhaal van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. 

Zaterdag 27 oktober 2018, 20u. – GC De Groene Meersen
LEZING/CONCERT DE DEMONEN VAN LEONARD COHEN 
(meer info op pagina 7)

Zondag 28 oktober 2018, 10.30u. – GC GlaZ Loppem
GEBUNDELD (SLOTEVENEMENT)
Om het poëziefestival in schoonheid af te ronden nodigen we graag enkele plaatselijke dichters 
uit. Zo krijgen we een bloemlezing uit het werk van Alidor De Volder, Karel De Clercq, Ann 
Dewulf en Bart Madou. 
 
Meer info via  
zedelgem.bibliotheek.be of www.hetbeleefdegenot.be/verspervers.htm

VERS 
per VERS
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HET KASTEEL  
VAN LOPPEM  
IN 1914-1918 – 
Tentoonstelling 
tot 11 november 2018
De Stichting Jean van 
Caloen herdenkt de eerste 
Wereldoorlog met een 
tentoonstelling die de 
gebeurtenissen in Loppem en 
in het Kasteel van Loppem in 
het bijzonder belicht.

Dinsdag t.e.m. zaterdag van 
14.00 tot 18.00u., gesloten op 
maandag, zon- en feestdagen

KASTEELFEEST 
7 juli 2018 
Zie pagina 3

DE BEVRIJDING  
1918-2018
15 en 16 augustus 2018
Zie pagina 4

ZIE ONS, DE MENS 
17 en 18 oktober 2018
Zie pagina 5 

HET KASTEEL VAN 
LOPPEM IN 1918 
Theaterwandeling 
5 tot 7 oktober 2018
Van 5 tot 7 oktober 2018 kan 
je herbeleven hoe het er nu 
precies aan toeging in het 
Kasteel van Loppem toen 
Koning Albert I en koningin 
elisabeth er verbleven. 

www.kasteelvanloppem.be/
evenementen

LOPPEM 1918:  
de Koning, de Grote 
Oorlog en het sociale 
contract – Colloquium 
27 oktober 2018
Colloqium o.l.v. Sophie De 
Schaepdrijver.  Acht historici 
staan je te woord over  
aspecten van de kwestie. 

www.kasteelvanloppem.be/
evenementen 

WAPENSTILSTAND 
11 november 2018
Op Wapenstilstand herdenken 
we de gesneuvelden van alle 
oorlogen uit onze gemeente 
en daarbuiten. Net zoals in 
de voorbije jaren doen we 
dit via persoonlijke verhalen. 
In samenwerking met het 
Agentschap voor Natuur 
en Bos wordt er ook een 
vredesboom geplant. 

Meer info volgt op www.
zedelgem.be en Zedelgem 
Magazine.

HERDENKING  
EERSTE WERELDOORLOG IN ZEDELGEM
In september 1918 zetten het Belgisch, Franse en engelse leger samen een bevrijdingsoffensief 
in dat het Belgische leger grote verliezen toebracht. 33 van de in totaal 108 Zedelgemse 
gesneuvelden stierven in die periode. 

1918 is ook het jaar dat het Duitse leger na vier jaar bezetting Zedelgems grondgebied verliet 
en dat Loppem koninklijk bezoek ontving. Gedurende bijna een maand, van 24 oktober tot 21 
november, verbleven koning Albert I, koningin elisabeth en kroonprins Leopold op het Kasteel 
van Loppem en werd in Loppem belangrijke geschiedenis geschreven … 
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GEBRUIKERSONDERZOEK
We proberen het elke dag nog beter te doen met als doel jou de perfecte ervaring te bezorgen 
in ons gemeenschapscentrum.  Wat doen we goed?  Wat kan er beter?  Welke suggesties en 
opmerkingen heb je voor ons?
We willen het graag van jou horen!
Neem je even de tijd om onze enquête in te vullen?  Ze is volledig anoniem en neemt zo’n 
10 minuutjes in beslag. Je vindt de enquête op www.zedelgem.be/tickets. Enquête via de 
organisatie World Land Trust. Je maakt bovendien kans op één van de weekendjes voor 2 
personen. 
Je kan de vragenlijst invullen tot 31 juli 2018.

RÉVEIL
1 november 2018, 17.00u.
Begraafplaats Loppem
Na een succesvolle eerste editie in Veldegem die veel emoties los maakte, nemen de Loppemse 
verenigingen het initiatief om in 2018 in Loppem een Réveil te organiseren.
Meer info later via Zedelgem Magazine.

TENTOONSTELLINGEN
8 tot 30 december 
DE ERKENDE PROJECTEN IN HET ZUIDEN
Jaarlijks erkent de gemeente een aantal projecten van Zedelgemnaars in het Zuiden. Met de 
tentoonstelling laten we je kennis maken met deze waardevolle projecten.

Gemeentehuis Zedelgem, tijdens de openingsuren, gratis

8 tot 10 juni 2019 (Pinksterweekend)
KUNSTROUTE pARTcours
Lokale kunstenaars stellen hun talent graag aan je voor tijdens het tweejaarlijkse kunstevent 
pARTcours. 
Editie 2019 richt zich o.a. op het thema ‘water’, een actueel onderwerp dat vanuit verschillende 
invalshoeken zal benaderd worden tijdens de kunstroute. 

GC Jonkhove in Aartrijke, GC GlaZ in Loppem en LDC De Braambeier in Zedelgem, gratis. 
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LEZINGEN EN VORMING

OMGAAN MET DEMENTIE IS ZOEKEN NAAR DE JUISTE 
GOLFLENGTE – Clarice De Cloedt
Donderdag 27 september 2018, 19.30 u. 
Wat zijn de eerste tekenen van dementie? Hoe ervaart de persoon zijn/haar dementie? Hoe 
evolueert de ziekte? Op welke manier benaderen we de persoon met dementie? Clarice De 
Cloedt, medewerker van het expertisecentrum Dementie Foton, staat stil bij de belevingswereld 
van de persoon met dementie.

Bibliotheek Zedelgem – 3 EUR

DIGITALE WEEK
19 oktober tot 4 november 2018
De digitale week is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze 
mediawijs te maken en volop te laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur. Ook 
in de bibliotheek en in dienstencentrum Jonkhove zullen er sessies doorgaan. 
Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.

HERBOREN - Majd Khalifeh 
Dinsdag 13 november 2018
Het boek ‘Herboren: hier komt een nieuwe Belg’ van VRT- journalist Majd Khalifeh uit 2017 is een 
persoonlijk verhaal, maar tevens het verhaal van vele vluchtelingen.  Het boek werd bekroond 
met de Liberales prijs.
In zijn lezing neemt Majd je mee op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn eigen 
zoektocht : van nieuwkomer tot actieve burger.

GC De Groene Meersen – 5 EUR

HOOGGEVOELIGHEID BIJ KINDEREN – HSP Vlaanderen 
Dinsdag 21 mei 2019, 19.30 u. 
HSP Vlaanderen (Vlaamse vereniging voor hooggevoelige personen) geeft een lezing over 
omgaan met hooggevoelige kinderen. In het eerste deel van de lezing wordt veel informatie 
gegeven (kenmerken van hoogsensitiviteit, voorbeelden, tips,...). In het tweede deel is er ruime 
gelegenheid tot het stellen van vragen.

i.s.m. Ginter 
Bibliotheek Zedelgem – 5 EUR
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KINDERACTIVITEITEN

KINDER- EN JEUGDJURY 
Vanaf september op woendagnamiddag van 13.00 – 14.00u. 
Na opnieuw een geslaagde editie van de Kinder- en Jeugdjury in bibliotheek Aartrijke vliegen 
we er ook in het najaar van 2018 opnieuw in.

Je kan inschrijven voor de groep 8 tot 10 jaar of voor de groep 10 tot 12 jaar. Elke groep leest, 
bespreekt en beoordeelt acht nieuwe jeugdboeken.

KINDERFILMS 
dinsdag 30 oktober om 17.00u. : De kleine vampier (vanaf 6 jaar)
donderdag 3 januari om 14u
vrijdag 8 maart om 14u
vrijdag 12 april om 14u
Bibliotheek Zedelgem - 3 EUR – inschrijven vanaf 1 maand vooraf 

PRENTENBOEKENDANS
Woensdag 21 november 2018, 10.00 u.
An-Sofie Maes (bekend als auteur van de boeken ‘Aan de slag met kleuterdans’, ‘Kleuterdans met 
prentenboeken’ en ‘Kleuterdans met de dansdobbelsteen’) creëerde samen met haar team een 
interactieve workshop voor kleuters. Tijdens de workshop wordt een boek voorgelezen en bij 
elke prent hoort natuurlijk een dansje.

Sessie 1: 14u15-15u voor kinderen van het tweede en derde kleuter
Sessie 2: 15u15-16u voor kinderen van het eerste kleuter

Bibliotheek Zedelgem – 3 EUR per kind (gratis voor (groot)ouders) – inschrijven vanaf 20 oktober

JEUGDBOEKENMAAND
1 tot 31 maart 2019
In maart is het weer tijd voor de jeugdboekenmaand die dit jaar in het teken staat van 
vriendschap. De leeszaal wordt ingekleed met fantasierijke tekeningen van illustrator Pieter 
Gaudesaboos. We sluiten de maand feestelijk af op zaterdag 30 maart.

Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.
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ANDERE ACTIVITEITEN

BOEKENBEURSREIS I.S.M. GINTER
Zaterdag 10 november 2018, 9.00 -18.00 u
Vanuit elke Gintergemeente vertrekt een bus naar de boekenbeurs in Antwerpen. Ter plaatse 
ben je vrij om de boekenbeurs te bezoeken. In Zedelgem zijn er 2 opstapplaatsen: bibliotheek 
Zedelgem en bibliotheek Loppem.

10 EUR voor inwoners van Zedelgem en Gintergemeenten - inschrijven kan enkel in de 
bibliotheek vanaf 17 september

BOEKENVERKOOP 
8 tot 11 mei 2019, tijdens openingsuren bibliotheek 
Er worden opnieuw afgevoerde boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s verkocht aan zeer 
democratische prijzen. De verkoop vindt plaats in zaal Wilgenmeers van de Groene Meersen (te 
bereiken via ingang bibliotheek). De opbrengt gaat dit jaar opnieuw naar een goed doel.

GC De Groene Meersen  

Voor de meeste activiteiten van de Bib kan je reserveren via  
tel. 050/20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be, tenzij anders vermeld.
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CONTACTGEGEVENS
Onthaal  Cultuurdienst
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem
tickets@zedelgem.be   cultuur@zedelgem.be
tel. 050/288 330  Tel. 050/288 605

Openingsuren  
 t.e.m. 30 juni   Vanaf 2 juli
Maandag: 9.00-12.00 & 13.30-19.00 13.30-19.00
Dinsdag:  9.00-12.00 & 13.30-17.00 9.00-12.00
Woensdag: 9.00-17.00   9.00-13.00
Donderdag: 9.00-12.00 & 13.30-17.00 9.00-12.00
Vrijdag: 9.00-12.00 & 13.30-17.00 9.00-12.00
zaterdag: 1ste en 3de   2de en 4de

 9.30-11.30    9.30-11.30

GC De Groene Meersen
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
cultuur@zedelgem.be 

Bibliotheek Zedelgem
Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
Tel. 050/208 008
bibliotheek@zedelgem.be

Openingsuren Bibliotheek:
Maandag: 14.00-20.00
Dinsdag: 10.00 –12.00 en 16.00-19.00
Woensdag:  14.00-19.00
Donderdag:  14.00-19.00
Vrijdag: 10.00-12.00 en 14.00-18.00
Zaterdag:  9.30-12.30 
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Om de voorverkoop vlot te laten verlopen, zouden wij het fijn vinden als je 
het bestelformulier vooraf invult.  

Naam:

straat - nummer:

postcode - gemeente:

telefoon:

e-mail:

BESTELFORMULIER

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in functie van de verdere afhandeling van 
de reservatie en de veiligheid tijdens de voorstellingen zelf.  Ze komen terecht in een data-
bank die ook door andere gemeenten/cultuurinstellingen wordt gebruikt.

Soms gebeurt het dat we jou contacteren om je in te lichten over bv. de start van de ticket-
verkoop of om je warm te maken voor een gelijkaardige voorstelling.  

Indien je niet wil dat we je in de toekomst informeren via e-mail, vink dan dit vakje aan.

Meer info over onze privacyverklaring vind je op www.zedelgem.be/tickets.
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standaard -26 65+ leden 
Gezinsbond

DATUM VOORSTELLING aantal € aantal € aantal € aantal €

21/09/2018 Steven Mahieu 15 10 13,5

27/10/2018
De demonen 
van Leonard 
Cohen

13 8 11,5

04/11/2018 Bizar 7 5,5

09/11/2018
The beauty 
Queen of 
Leenane

15 10 13,5

21/12/2018 Laïs 17 12 15,5

25/01/2019 Fidelio  
strijkkwartet 15 10 13,5

15/02/2019 Raf Walschaerts 15 10 13,5

10/03/2019 De kleine prins 7 5,5

14/03/2019 Dollymentary 13

29/03/2019 Olivetti 82 15 10 13,5

26/04/2019 Abba4u 15 10 13,5

17/05/2019 Bert Kruismans 15 10 13,5  
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COLOFON
Arnold Naessens (schepen van cultuur)
Pieternel Verbeke en werkgroep programmering (avondprogrammering)
Valerie Ioos ( jeugdprogrammering)
Onthaal gemeente Zedelgem (ticketverkoop)
Mady Allaert (praktische planning)
Francis Snauwaert, Jan Vanhessche en collega’s  
(techniek en technische ondersteuning)
Christine Nauwynck, Diane Haentjens, Marianne De Soete (onderhoud)
Ginette Cooleman, Danny Rotsaert, Frieda Staelens, Carine Vankeirs-
bilck, Katrien Vercruysse, (vrijwilligers)
Pieternel Verbeke (eindredactie)
Sportcafé De Groene Meersen (bar)

Fotografen/illustratoren
Yevgueni – Sven Dullaert
Zie ons, de mens – Lieve Blancquaert
Steven Mahieu – Sander Belmans – mmooii.be
DE KOLONIEMT – Ger Spendel 
TG De Link – Selina De Maeyer
Laïs – Guy Kokken
B. Dex, G. Verspecht & J. Mahieu – Johannes Vande Voorde
Theater Malpertuis (Bob De Moor) – Sofie Debackere
Bert Kruismans – Jean-Pierre Swirko

Ontwerp en druk
Vanden Broele - Brugge

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Zedelgem

Ondersteuning van
Vlaamse Gemeenschap
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