CULTUUR VERLICHT
CULTUURSEIZOEN 202 1- 2022

Cultuurseizoen 2021-2022

Na een lange periode van maatregelen en voorwaarden, die er ook voor zorgden dat
het cultuurseizoen 2020-2021 quasi volledig geannuleerd werd, is er nu steeds meer
perspectief op beterschap. Ook op cultureel vlak zien we het licht aan het einde van
de tunnel. En dat betekent dat we ook opnieuw hoopvol uitkijken naar een nieuw
cultuurseizoen, waar we jullie graag het programma van willen voorstellen.
Onze cultuurzaal werd de voorbije maanden ingezet als vaccinatiecentrum voor de
inwoners van Jabbeke en Zedelgem. Prioriteit geven aan de vaccinatiecampagne
was uiteraard noodzakelijk, maar nu deze op haar einde loopt, staan we klaar om
vanaf november het cultuurseizoen op te starten.
Dit met een mooi en gevarieerd programma, voor elk wat wils. Om samen terug
volop cultuur te mogen beleven. Om samen te genieten van de vele artiesten
die we in Zedelgem in de spotlights mogen zetten.
Kom jij ook je licht opsteken tijdens één of meerdere voorstellingen?
We kijken er alvast naar uit jullie allen terug te zien.
Annick Vermeulen
Burgemeester

Ticketverkoop
Ticketverkoop start op maandag 4 oktober 2021 om
9u. online en om 13.30u. in het gemeentehuis
Tickets kan je kopen
• online via www.zedelgem.be/tickets
• via mail naar tickets@zedelgem.be
• telefonisch op het nummer 050/288 330
• aan het onthaal van het gemeentehuis
tijdens de openingsuren
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Contactgegevens
Onthaal Gemeentehuis				
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem		
tickets@zedelgem.be 				
050/288 330				
Dienst cultuur
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
cultuur@zedelgem.be
050/288 605

ACTIVITEITEN DE BRAAMBEIER
REVEIL

1 november 2021 - 17u00
Zedelgem is één van de vele gemeenten
die jaarlijks een lokale begraafplaats
op 1 november onderdompelt in een
warme gloed van poëzie en lokale
levensverhalen. Met het diepste
respect voor elke overtuiging, wil zo
ook de gemeente Zedelgem mee de
(r)evolutie ondersteunen naar een
warme rouwcultuur en een eerbetoon
brengen aan haar overledenen.
Locatie: priorij Bethanië
Gratis
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
tegen uiterlijk woensdag
27 oktober

Kunstendag voor kinderen

workshops waarbij je kennismaakt
met boeiende kunstdisciplines.
Je kan inschrijven voor maximum
2 opeenvolgende workshops van
telkens 1 uur en er zijn 15 deelnemers
toegelaten per workshop. Snel
inschrijven is de boodschap!
Ouders kunnen blijven en meekijken
of plaatsnemen in de foyer. Van
10u15 tot 10u45 is er een pauze
voorzien, de kinderen kunnen dan
hun eigen drankje en hapje nuttigen.

Creatieve workshop ‘Joupaux’
Onder begeleiding van de organisatie
Skriewer (www.skriewer.be)
1, 2, 3, 4 chapeautje van papier…
Met kranten en nietmachine wordt er
als een tornado tekeer gegaan op je
hoofd. Plooien, scheuren, kreuken en
rollen zijn hier de bijpassende werkwoorden. Verwacht geen hoedjes
zoals iedereen die kent. Deze hoeden
verdienen een bordje ‘Pas op, zwenkt
uit’.
Na de workshop neemt ieder zijn
eigen kunstwerkje mee naar huis!
Je kunt inschrijven voor deze
workshop om 9u15 of 10u45,
de workshop duurt 1 uur.

ImproFUN for kids
Onder begeleiding van de organisatie
Gifant (www.gifant.be)

21 november 2021
9u00 tot 12u00
Voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
Kunstendag voor kinderen is
een Vlaams initiatief dat jaarlijks
plaatsvindt op de derde zondag van
november. Ook Zedelgem neemt
dit jaar deel en organiseert 3 gratis

‘Laat alles los en geniet van het improvisatiespel!’
Door middel van de basisbeginselen
uit het improvisatietheater leren we
‘spelen’ en ‘loslaten’.
Als goed acteur is vertrouwen het
begin van alles, dankzij een aantal
handige improvisatietechnieken leer
je op jezelf vertrouwen en in je rol te
blijven. Dit kan je zelfs in je dagelijks
leven toepassen bij bijvoorbeeld
vrienden of tijdens een evenement;...
en noem maar op.

We bieden je speelse technieken waar
actief gewerkt wordt rond begrippen
als rollenspel, status, stem, emoties,
... en personages. Laat je hier vooral
eens lekker gaan!
Je kunt inschrijven voor deze
workshop om 9u15 of 10u45,
de workshop duurt 1 uur.

‘Woord, poëzie en rap’
Onder begeleiding van de organisatie
Kip van Troje - reizend speeltheater
(www.kipvantroje.be)
Tijdens deze workshop wordt er
gespeeld met taal. We werken rond
woord, poëzie en rap. En taal is taal,
maar ook een aaneenschakeling van
woorden en klanken. Een potpourri
van jodelen, binnensmonds of luidkeels zingen, hakkelen of rappen:
jawel, in de workshop spelen we
letterlijk en figuurlijk met woord en
poëzie. Groepsopdrachten en individuele doe-oefeningen doorkruisen
elkaar. Tijdens deze speelse sessie,
maken deelnemers kennis met
voorlezen, zelf gedichten (mopjes,
verhalen, liedjes) kiezen en schrijven.
Opgelet: deze workshop is voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Je kunt inschrijven voor deze
workshop om 9u15 of 10u45,
de workshop duurt 1 uur.
Deelname aan de workshops is
gratis - vooraf inschrijven is wel
noodzakelijk!

3

HÈHÈ

©Philip Vanoutrive

JAN DE WILDE

4 december 2021 - 20u00

muzikaal ijzersterk. Met het beste
uit wat hij ooit op plaat zette én met
pareltjes uit zijn eerste jaren.
Dertig jaar na zijn meest succesvolle
album ‘Hèhè’ en vijftig jaar na zijn
cultsingle ‘Joke’ is hij samen met zijn
vrienden meer dan ooit klaar voor
nog een hartverwarmend concert.
Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/
mondharmonica), Eddy Peremans
(gitaar), Kries Roose (toetsen), Jo
Soetaert (drums), Mario Vermandel
(bass/contrabas), Liesbeth De
Lombaert (altviool)
Standaard

19,00 EUR

+65, PlusPas

17,50 EUR

-26

14,00 EUR

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon.
Hij werd het in 1965 en hij is het ook
nog in 2021. Moeiteloos behield hij
zijn status, dankzij liedjes die tot
onze culturele ziel zijn gaan behoren:
‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’,
‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van
honger en dorst’ …
Zijne Aaigemse Hoogheid speelde
de voorbije vijf seizoenen zo’n 125
concerten. Onder de titel ‘Dag meneer
De Wilde’ verschenen ook een box
met 3 cd’s en een biografie.
De 75ste verjaardag van onze bard
– op 1 januari 2019 - werd passend
gevierd op Canvas met een warme
TV-documentaire.
Hij lijkt bezig aan een never ending
tour, Bob Dylan achterna. Alleen
heeft Jan de concerten niet nodig
om zijn alimentatie-schulden te
betalen. Maar speelt hij … omdat
het plezant is. Dankbaar voor wat hij
het beste kan, het liefste doet en de
kansen die hij krijgt om volop zijn
Zevende Jeugd te beleven.
Ook in 2021 staat hij ‘ongegeneerd’
op het podium. Witgallig zilvergrijs.
Onnavolgbaar grappig maar bovenal
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KERSTCONCERT
BLAGOVESTKOOR

19 december 2021 - 17u00
		
Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga
(Letland) en geleid door Aleksander
Brandavs, werd opgericht eind de
jaren ‘80 met als doel het rijke erfgoed
aan religieuze Russische muziek te
vertolken. Hun naam ontleenden
ze aan het oude Russische lemma
voor ‘belletje’ dat het begin van de
eredienst, of in figuurlijke betekenis

‘het goede nieuws’ aankondigt.
De erkenning van dit koor werd al gauw
een feit, dankzij de vele internationale
festivals en muziekwedstrijden
waaraan ze deelnamen. In België zijn
de zangers graag geziene gasten, en
waren ze zelfs al te gast op het
festival van Dranouter (1998). Ook
hun vele samenwerkingen met bekende
solisten, koren en componisten
droegen bij tot hun erkenning.
In 2017 verscheen hun zevende
album ter gelegenheid van hun 25jarig bestaan.
Dit concert vindt plaats in de kerk
van de priorij van Bethanië. Er zijn
geen genummerde zitplaatsen.
Standaard

15,00 EUR

+65, PlusPas

13,50 EUR

-26

10,00 EUR

EEN MAN, EEN MAN
HERBERT FLACK, BOB DE MOOR &
FLEUR HENDRIKS

Bokma waren lovend: 'De optelsom
van een scherpe, valse tekst, mooie
acteurs en een goede eindregie maakt
van Een man een man, een fijne, irritante, goed gelukte voorstelling.'
- Theaterkrant

©Benny De Grove

'Prins en Bloemen schreven een hilarisch stuk waar de verbale ballen in
hoog tempo over het net vliegen'
- Het Parool
Regie: Tania Poppe
Tekst: Kees Prins en Roel Bloemen
Fotografie: Benny De Grove
Techniek: Bart Mommerency
Productie en scenografie: PopOp
Producties

21 januari 2022 - 20u00

Standaard

15,00 EUR

+65, PlusPas

13,50 EUR

Is het erg als je je niet meer herinnert
waar je het over had voordat je naar
de WC ging?
Nee tenzij je samen met een collega
uit eten gaat om de vriendschap te
versterken. Want dan zou je willen
dat je je herinnerde waar je het over
had voordat je naar de WC ging. Anders
zou het zomaar kunnen dat zo’n
ogenschijnlijk klein detail uitgroeit tot
een avond vol wantrouwen, verbaal
geweld en miscommunicatie.
En dan zou het ook zomaar kunnen
dat van de gezworen vriendschap
geen spaander heel blijft.

-26

10,00 EUR

EEN MAN EEN MAN is een komedie
over twee mannen, een tafel, een
serveerster en vooral dat je de dingen
niet groter moet maken dan ze zijn.
Bob De Moor en Herbert Flack, die
tot nu toe vreemd genoeg zelden
de planken deelden, brengen deze
komedie samen met Fleur Hendriks.
Naar een tekst van Roel Bloemen
en Kees Prins, die zijn sporen o.a.
verdiende bij Jiskefet.
De recensies van de Nederlandse
versie met Kees Prins en Pierre

FoKKof
BARBARA SARAFIAN & LEWIS

keuze, haar plicht. Ze zal fluisteren,
liefdevol gieren en begeleid door
muzikant Lewis zelfverzonnen fado’s
zingen. Dat maakt ons samen stil,
dat weet ze, daarom staat ze er…
Barbara Sarafian voorstellen is
eigenlijk overbodig. Met meer dan
25 films (Aanrijding in Moscou,
Rundskop, Zot van A) en ontelbare
televisiereeksen (In Vlaamse velden,
Beau séjour, Baptiste) heeft iedereen
haar al aan het werk gezien. Barbara
laat niemand onverschillig, ze heeft
een zachte kant, maar vaak ook een
zeer uitgesproken mening. Maar
altijd met veel humor… Twintig jaar
geleden toerde Barbara Vlaanderen
rond met haar monoloog ‘Frontaal’
als het personage Sonja Duplex
(Studio Brussel, De Lieve Lust) met
tekst van Erwin Mortier. Ook speelde
ze in voorstellingen van De Koe en
Skagen. Nu staat Barbara voor het
eerst op de planken met een zelf
geschreven monoloog. Onberoerd
zal ze niemand laten...
Lewis is een singer-songwriter, die
dit jaar als eerste Belg afstudeerde
aan de Paul McCartney Academy
in Liverpool. Hier worden jaarlijks
slechts 100 studenten van over heel
de wereld aanvaard. Barstensvol talent dus, en een sensatie tijdens The
Voice (die hij moest verlaten om zijn
studies in Liverpool aan te vatten)…
dit wordt een hele grote!

12 februari 2022 - 20u00		
			
Met kwetsbare bravoure en veel
humor vertelt Barbara Sarafian
in FoKKoF over de zonde van het
vrouw-zijn. Ze ontleedt haar vallen-en-opstaan. Ze vertoeft maar
al te graag tussen glazen plafond
en glazen afgrond en vanuit die
positie kijkt ze verwonderd naar de
maatstaven en rolpatronen die ons
worden aangepraat. FOKKOF is haar

Tekst: Barbara Sarafian
Spel: Barbara Sarafian
Muziek: Lewis
Regie: Barbara Sarafian
en Mathijs F. Scheepers
Productie: Poolster
Standaard

15,00 EUR

+65, PlusPas

13,50 EUR

-26

10,00 EUR
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THE MUSIC OF BILLY JOEL

Familievoorstelling KONTROL
COMPAGNIE KRAK!

& ELTON JOHN
PIANO MAN BAND

TOUJOURS AIMER
LIEFDE VOOR PIAF

27 februari 2022
14u30 & 16u00

22 april 2022 - 20u00

Voor alle leeftijden
Raphaël reist al jaren de wereld
rond met zijn wereldberoemde act
“Teatro Pantalones”. Hij wil vooral
dat de dingen precies lopen zoals hij
het graag heeft. En als dat niet het
geval is, zijn er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende glimlach.
Een poëtische clownerievoorstelling,
groots in zijn kleinheid.
Spel: Dieter “Raphaël” Missiaen
Coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)
Standaard

7 EUR

Gezinsbond

5,50 EUR

20 maart 2022 - 14u00
‘La vie en rose’, ‘Non je ne regrette
rien’ of ‘Milord’: wie kent de liedjes
van Edith Piaf niet? De meest spraakmakende Franse chansonnière ooit
beroerde tijdens haar leven – en
lang daarna – vele harten. Zangeres
Leen Heylen en accordeonist Rein De
Vos brengen de nummers van Edith
Piaf en haar zoektocht naar liefde
opnieuw tot leven.
Cirkelend rond het geaccidenteerd
liefdesparcours van Piaf boksten de
twee artiesten samen een muzikale
vertelling in elkaar, dat even snel
een lach als een traan met zich
meebrengt. Bekende en verrassende
nummers passeren de revue, doorspekt met meeslepende anekdotes.
Kortom, het ideale programma voor
een seniorenvoorstelling, ook in
Zedelgem!
Standaard
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13,00 EUR

		
Billy Joel en Elton John behoren tot
de meest succesvolle soloartiesten
aller tijden. Twee zeer verschillende
muzikanten maar met veel overeenkomsten: beiden beleefden hun
doorbraak in de jaren '70, trekken
tot op de dag van vandaag nog
overal ter wereld volle stadions en
zijn bovendien allebei echte “piano
mannen”, zichzelf begeleidend op
de vleugel. Een bepaalde verbondenheid voelen ze zelf ook; ze zijn
jarenlang met z'n tweeën op tournee
geweest.
Zanger en pianist Daniël Roos
(Gorinchem, 1987) is al van jongs af
aan groot liefhebber van de muziek
van zowel Billy Joel als Elton John.
Naast optredens met verschillende
bands in binnen- en buitenland en
meerdere theatertournees als muzikaal begeleider van cabaretier Sjaak
Bral, heeft Daniel de afgelopen jaren
veel als barpianist opgetreden, zoals
zijn muzikale helden ook ooit begonnen zijn. Billy Joel haalde uit zijn tijd
als barpianist de inspiratie voor de
klassieker ‘Piano Man’, waarnaar de
tribute band ook vernoemd is: de
band van een 'piano man' als eerbetoon aan de twee grootste 'piano
mannen' van de popmuziek!

Bezetting: Daniël Roos – piano, lead
vocal, Ross Frigge – gitaar, mondharmonica, backing vocal, Ferdi Schaap
– drums, backing vocal, Robin
Bremer – bas, backing vocal, Mario
de Dreu – keyboards, backing vocal,
Jorik de Heij – saxofoon, percussie,
backing vocal
Standaard

15,00 EUR

+65, PlusPas

13,50 EUR

-26

10,00 EUR

BEST OF BAELE
WALTER BAELE

©Wim De dobbeleer

Piano Man Band bestaat uit jonge,
bevlogen muzikanten en speelt de
grote hits van zowel Billy Joel als
Elton John: van ‘Piano Man’ tot ‘My
Life’, ‘Your Song’ tot ‘Rocket Man’ en
daarnaast ook liedjes voor de echte
liefhebbers. Alles muzikaal zo dicht
mogelijk bij het origineel. Zonder
pruiken of glitterpakken, maar muzikaal het últieme eerbetoon aan de
twee zangers/pianisten!

20 mei 2022 - 20u00
Rode vod, laatste kilometer!
Na 15 soloshows en 1000-den optredens voert Walter Baele nog één
keer zijn bekende typetjes op. Martin
Rigolle, Wito, Jürgen,…, het vaste
peloton personages rijdt in ‘Best of
Baele’ een finale ereronde alvorens
de diepvries in te duiken.
Een collage met de allerleukste
sketches van 1986 tot 2021. Neem
plaats in de eretribune en breng nog
één keer een eresaluut aan deze
bonte vogels. Een laatste keer overvliegen en dan… verdwijnen met de
noorderzon. Mis dit uniek natuur
verschijnsel niet !

De Neudt, de vele imitaties in het populaire programma ‘Tegen de Sterren
Op’ waaronder Koning Filip, Willy
Naessens of Charles Michel.
De kinderen kennen hem vooral
als de actieve spring-in-’t veld Van
Leemhuyzen. En in zijn shows zijn
Martin Rigolle (uit Zwijnaarde) en
Wito (de groene jongen) dé grote
publiekslievelingen.
Met zijn mimiek en timing creëert
‘de man van 1001 typetjes’ in enkele
seconden tijd een nieuwe fantasie
wereld.
Het Nieuwsblad: ‘Walter Baele blijft
gewoon onweerstaanbaar’
De Standaard: ‘Zeer overtuigend…
lekkere woordspelingen en fijne satire…
Hij heeft geen noemenswaardige
attributen nodig om de perfect
geïmiteerde personages treffend neer
te zetten’
R.V. in HUMO: ‘Ik heb bewondering
voor het precisiewerk van ‘le Baele’’
Standaard

13,00 EUR

+65, PlusPas

11,50 EUR

-26

8,00 EUR

Walter Baele is een man van duizenden-één gezichten. Als acteur gaf hij
op televisie gestalte aan een bonte
stoet personages: het kranige oudje
Rosa, de Backeljau-buurman Marcel
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Praktisch
Locatie

Toegankelijkheid

Alle voorstellingen en ook Kunstendag voor kinderen
gaan door in gemeenschapscentrum De Groene Meersen
(Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem), tenzij anders vermeld.

Heb je het financieel moeilijk en is de kostprijs van onze
voorstellingen een drempel? Neem contact op met de
sociale dienst van de gemeente om na te gaan hoe we je
kunnen helpen.

Prijzen
Ticketprijzen worden vermeld bij elke voorstelling.
Je dient je ticket steeds op voorhand te reserveren, er
is geen verkoop aan de deur. Ook abonnementen voor
verschillende voorstellingen uit het cultuurprogramma
zijn dit seizoen niet mogelijk.
Kortingen (niet onderling cumuleerbaar) op de standaard
ticketprijs zijn mogelijk:
• Leeftijdskortingen
• 65+ = 1,5 EUR korting (behalve bij senioren- en
familievoorstellingen)
• -26 = 5 EUR korting (behalve bij senioren- en familievoorstellingen)
• Erkende Zedelgemse verenigingen krijgen 15%
korting bij aankoop vanaf 10 tickets of meer voor eenzelfde voorstelling (contact opnemen met cultuur@
zedelgem.be)
• Leden Gezinsbond krijgen 1,5 EUR op tickets voor
familievoorstellingen
• Houders van een European Disability Card (EDC):
gratis ticket (contact opnemen met
cultuur@zedelgem.be)

Heb je een fysieke beperking en nood aan bijkomend/extra comfort om te kunnen deelnemen aan onze voorstellingen? Neem contact op met de dienst cultuur van de
gemeente om na te gaan hoe we je kunnen helpen.

Maatregelen in de strijd
tegen Covid - 19
Indien er (bijkomende) maatregelen van toepassing
zijn op moment van de voorstelling(en), wordt dit
gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.
We vragen iedereen wel steeds uit voorzorg een mondmasker bij zich te hebben alsook niet aanwezig te zijn op
een voorstelling indien je symptomen vertoont van een
mogelijke besmetting.

Bij de ticketcontrole bij aanvang van de voorstelling kan
je gevraagd worden aan te tonen dat je recht hebt op
een korting.

Cadeaubon nieuwe inwoners/huwelijk in Zedelgem
Indien je in het bezit bent van een cadeaubon nieuwe inwoners of gekregen ter
gelegenheid van je huwelijk in onze gemeente in het jaar 2020 of 2021, heb je recht op
1 gratis ticket voor een cultuurvoorstelling naar keuze van het volledig cultuurseizoen
2021-2022.
Je gratis ticket aanvragen met een cadeaubon kan enkel fysiek aan het onthaal van
het gemeentehuis.
Verkochte tickets worden niet teruggenomen. Bij annulatie van de voorstelling
wegens overmacht of op overheidsbevel worden de tickets terugbetaald.

