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Het is ondertussen 13 jaar geleden dat 
het piepjonge Yevgueni indruk maakte 
op onze ‘Vlaanderen Feest!’-viering.  Ar-
tistiek mengen ze chanson, kleinkunst 
en pop tot één geheel. 

Hun beklijvende teksten in het Neder-
lands zijn vaak een aangenaam tegenge-
wicht tegen het cynisme van deze tijden. 
In 2017 leverden ze met ‘Tijd is alles’ hun 
zesde studioplaat af. 

• 21.30 u.: concert Yevgueni (in het kader van ‘Vlaanderen Feest!’)

Kasteelfeest &
‘Vlaanderen Feest!’ met Yevgueni

7 juli 2018 - Programmafolder

Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem



Dit jaar vindt voor de tweede keer een Kasteelfeest plaats in het 
prachtige kader van het Kasteel van Loppem met gevarieerde activi-
teiten voor jong en oud. De dag wordt afgesloten met een concert van 
Yevgueni naar aanleiding van ‘Vlaanderen Feest!’.  

• Theater Savooi (stallingen)
Als je je gepast wil vertonen op een 
kasteelfeest, dan mag je gerust eens 
langsgaan bij het kapsalon van thea-
ter Savooi. Of laat je liever een tattoo 
plaatsen? Hou er wel rekening mee 
dat Theater Savooi zelf beslist welke 
tattoo het best bij jou past.

• Charel en co – Dom
(binnentuin boerderij)
Eigenzinnig interactief clownesk ver-
tel- en circustheater met rolbanen, 
blaaspijpen, een haai én een walvis.
> voorstellingen om 14.15 en 15.45 u.

• Studio Eclipse - Fallen Thoughts
Deze dansvoorstelling symboliseert 
een visuele vorm van gedachten die 
vallen, situaties die op je afkomen -  
allemaal vanuit een ander perspectief. 
Het publiek ligt op de grond, onder 
een boom. En in de boom is er leven ...
> om 15.00 en 17.00 u. 

• Rondleidingen in het kasteel 
Voor volwassenen om 14.30, 15.30 en 
16.30 u. en achter de schermen voor 
kinderen tot 14 jaar om 15.00, 16.00 
en 17.00 u. De rondleidingen zijn 
gratis maar je hebt een ticket nodig. 

Alle activiteiten zijn gratis, 
voor eten en drinken  
betaal je een democra-
tische prijs.

Bij slecht weer wordt een 
aangepast programma 
voorzien en kunnen de 
meeste activiteiten plaats-
vinden.

Een organisatie van 
Stichting Jean van Caloen, 
Loppemse verenigingen en 
Gemeente Zedelgem.

• 19.00 u.: lezing ‘Het dagboek van Albert van 
Caloen’ door Bertrand Denys en de Heemkun-
dige kring Pastoor Ronse, in de hall van het kas-
teel. Met tussendoor muziek van ‘Le tre voci’.  
 
De lezing is gratis, maar het aantal plaatsen is be-
perkt (ticket aan de bonnetjesstand afhalen of re-
serveren via www.zedelgem.be/tickets).

Tickets zijn verkrijgbaar aan de bon-
netjesstand of kan je bestellen via  
www.zedelgem.be/tickets.
 

• Optreden RKC-Keyboardclub
(manège)
> om 14.30, 15.30 en 16.30 u. 

• Wagenspel ‘Adam en Eva’ 
(terras kasteel)
Door ’t Zingend Vuurgeboomte
> om 14.00 en 16.00 u. 

• Scherminitiatie en –demo
(achterkant kasteel)
Initiaties van 14.00 tot 17.00 u., 
demo om 17.30 u.

• Kleurwedstrijd
Je ingekleurde tekening kan je tot 
15.00 u. indienen aan de bonnetjes-
stand aan de manège. Omstreeks 
16.00 u. worden de winnaars bekend-
gemaakt.

• Diverse activiteiten
Springkasteel, mallemolen, doolhof-
kasteel, ponyritjes, visdemonstratie, 
gratis toegang tot de doolhof.

Doorlopend 13.30 - 18.00 u.

Avondprogramma

Maagvulling
KOFFIE & GEBAK 
Wedstrijd ‘Op grootmoeders wijze’ 
Heb je ook zo’n recept dat je kreeg van je grootmoeder?  
Is er ook een taart die op elk familiefeest absoluut aan-
wezig moet zijn of het is een mislukt familiefeest?  Wil je je 
bakkunsten delen met anderen? 
Breng je taart binnen tussen 13.30 en 14.00.  We gebrui-
ken ze om het taartenbuffet samen te stellen (én je krijgt 
een gratis koffie+taart van ons). Om 16.00 u. wordt de 
winnaar bekendgemaakt.

SOLYMUNDO 
De erkende Zedelgemse verenigingen in het Zuiden bie-
den lekkere dessertjes aan en spijzen hiermee de kas van 
hun waardevolle projecten.

BREUGELMAAL 
Van 18.00 tot 19.30 u. (manège) 
15 EUR voor volwassenen, 10 EUR voor 
kinderen tot 14 jaar. Muzikale omkadering door Fabela, 
een echte nar. 
Tickets vooraf te reserveren bij de verantwoordelijken van 
de deelnemende Loppemse verenigingen, in het gemeen-
tehuis tijdens de openingsuren of via www.zedelgem.be/
tickets.

Geen liefhebber? Er zijn ook frietjes!


