
VR 11 maart
THE INCREDIBLE SOUND OF SPRING 
Twee bands - één groot symfonisch 
pop- en jazzorkest, machtige stemmen: 
dat is de formule waar Iever en 
Eendracht vzw deze keer mee uitpakt 
ter gelegenheid van de opening van de 
culturele veertiendaagse.
Het nieuwbakken project Uptown 
Fusion ontstaan in de schoot van 
I&E aka The Black Orchestra, gaat 
samenwerken met DDRIX Funk & Latin 
Sounds Orchestra uit Assenede onder 
leiding van hun gemeenschappelijke 
dirigent Wim Lasoen.  
Kruid af met bekende en minder 
bekende charismatische zangers en 
solisten en je krijgt een muzikale 
belevenis waar je letterlijk en figuurlijk 
danskriebels van krijgt!
19.30 uur, Cultuurcentrum Evergem

INFO EN TICKETS
iever-en-eendracht-sleidinge@skynet.be
cultuurcentrumevergem.be

ZA 12 maart
FILMGALA MET RECEPTIE
Ter gelegenheid van de Evergemse Prijs 
van Cultuur 2020 aan de voorzitter Joris 
Laroy. Tevens vieren zij 50 jaar SFK, 15 
jaar SAVA en 10 jaar website van het 
Sleins Archief.
19.30 uur, Cultuurcentrum Evergem 

INFO EN TICKETS
sleinsarchief.be

ZO 13 maart
FILMGALA MET RECEPTIE
14 uur, Cultuurcentrum Evergem 

INFO EN TICKETS
sleinsarchief.be

MODELTEKENEN
KunstPlatform Evergem vzw laat 
jullie graag kennis maken met haar 
werking. Je bent welkom om mee te 
schetsen, boetseren, schilderen ... naar 
portret en naaktmodel (16+). Iedereen 
werkt volgens eigen niveau met eigen 
meegebracht materiaal.
van 9.30 tot 12 uur, 
Ontmoetingscentrum De Lieve, 
inschrijven verplicht

INFO
kunstplatform-evergem.be

DO 17 maart
PELGRIM VAN HET LAM GODS
Unieke filmdocumentaire over 
de  vier “aardse” panelen van het 
veelluik. Muziek, woord en beeld.  
Scenario: Thomas Rubico (alias 
Willy Genbrugge). Met o.a. Antoine 
Ornelis, Olga Thijsebaert, Claudine 
De Ruyter, Kristien Claeys, Roger 
Geirnaert(camera) van Wipton.  Camino 
beelden:Trees Heye.
20 uur, Parochiaal Centrum Kluizen 

INFO EN TICKETS
T 0478 730 637,
rita.vanherrewege@proximus.be
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VR 18 maart
HAAR-ZIJN!
Een expo over Vrouw zijn. De 
kunstenaars brengen het vrouw 
zijn in al haar facetten in beeld. Een 
samenwerking tussen LEV en Go! 
Kunstacademie.
van 18 tot 27 maart, GO! Kunstacademie 
afdeling Beeldende Kunsten Evergem 

INFO
info@kunst-academie.be
lev.evergem@gmail.com

 

RETROSPECTIEVE RAYMOND HUTSE
De filmclub brengt een aantal films van 
Raymond Hutse onder de aandacht. 
Zowel zijn onderwaterwerk als zijn 
verassende films boven water.
Een avond om zeker niet te missen.
19 uur, Zaal Germinal

INFO
info@filmclubevergem.be

ZA 19 maart
CLUBFEST 2022
Elk jaar brengen de leden hun 
nieuwste producties naar voor op het 
Clubfestival.
19.30 uur, Zaal Germinal

INFO EN TICKETS
info@filmclubevergem.be

ZO 20 maart 
SONORES SYMFONIEORKEST GENT - 
LENTECONCERT
Het Sonores Symfonieorkest Gent, 
vijftig leden, verenigt professionele 
muzikanten met muzikanten die van 
klassieke muziek niet hun beroep maar 
wel hun passie maakten. Ze brengen 
een gevarieerd programma uit de 19e en 
20e eeuw, van onder andere Beethoven, 
Rachmaninov, Shostakovich en 
Bernstein.
Het orkest werd opgericht in 2001 en 
brengt elk jaar twee programma's op 
diverse podia. Sinds 2018 werkt het 
orkest samen met dirigent Joeri Van 
hove en treedt op onder de naam 
Sonores Symfonieorkest Gent.
20 uur, Cultuurcentrum Evergem 

INFO EN TICKETS
cultuurcentrumevergem.be, 
sonoresgent.be

RONDREIZEN VANOP JE STOEL
De cultuursmakers nemen je op een 
veilige manier mee van Evergem, over 
Zillebeke, via Finland en China naar de 
USA.
16 uur, Zaal De Linden

INFO
cultuursmakers.be/evergem

WO 23 maart
HI FOLKS!
Klaar voor een spetterend optreden vol 
zang, dans en muziek? Koor Papillon 
en volkskunstgroep Sneyssens slaan de 
handen in elkaar voor dit uniek project. 
Sneyssens danst, Papillon zingt, samen 
brengen ze een spektakel dat iedereen 
laat kennis maken met volksdans, 
muziek en folklore van hier en overal.
20 uur, Cultuurcentrum Evergem

INFO EN TICKETS
koorpapillon.be, sneyssens.be

VR 25 maart
TENTOONSTELLING
Start fototentoonstelling van de 
Koninklijke Fotoclub Cultuursmakers 
Evergem. Deze tentoonstelling omvat 
een 100-tal groot formaat foto's, zowel 
in zwart/wit als in kleur.
Uit het ruime aanbod van het 
werkjaar 2021 werden de beste foto's 
geselecteerd. Met een aangepaste 
belichting komen de foto's volledig tot 
hun recht.
20 uur, Ontmoetingscentrum Ter 
Gulden Celle , ook  op 26 en 27 maart 
van 10 tot 18 uur

INFO EN TICKETS
freddy.hofman@telenet.be

ZA 26 maart
INFOWEEKEND MONDIALE 
SAMENWERKING
Tentoonstelling rond de Mondiale 
samenwerking van Evergemse 
verenigingen en hun partner in het 
Zuiden. Rond thema's Cultuur, Gender 
en vrouwen, Leefmilieu, Kinderen en 
jongeren, Stedenband ... Doorlopend  
11 kortfilmpjes van ongeveer 3 minuten.
26 en 27 maart, 10 tot 17 uur, 
Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, 
gratis 

INFO EN TICKETS
kunstplatform-evergem.be 

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
De leerlingen van de GO! 
Kunstacademie brengen een  
totaal-spektakel met muziek, woord  
en beeldende kunst!
15 en 19 uur, Cultuurcentrum Evergem

INFO EN TICKETS
T 09 358 51 00,  
coordinatie.evergem@muziek-academie.be

BRAND
Fototentoonstelling Vermeylenfonds 
van 4 tot 31 maart van 9 tot 17 uur, 
kapel van Stoepe
 
INFO
vermeylenfonds.be

CULTURELE 14-DAAGSE 2022
van 11 tot 27 maart
Met de Culturele Veertiendaagse waait een creatieve wind door Evergem.  
De verenigingen verwennen je met een gevarieerd programma. Door corona zijn er 
in deze 22ste editie minder activiteiten dan gewoonlijk. Toch stellen de culturele 
verenigingen alles in het werk om je een mooi aanbod met muziek, theater, film, 
dans en tentoonstellingen te geven.

MODEL- EN PORTRETTEKENEN
KunstPlatform Evergem vzw laat 
jullie graag kennis maken met haar 
werking. Je bent welkom om mee te 
schetsen, boetseren, schilderen, ... 
naar portret. 
Iedereen werkt volgens eigen niveau 
met eigen materiaal. 


