Vrijdag 3 tot zondag 5 april

Zaterdag 4 april

Zondag 5 april

FOTOTENTOONSTELLING

THEATER

MUZIEK

Op 23 september 1971 laat Mario Roymans zich
opsluiten in het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel. Tussen twee passages van de
nachtsuppoosten door, snijdt hij het doek De
Liefdesbrief van Johannes Vermeer uit het kader.
Via de pers eist hij 200 miljoen Belgische frank, te
schenken aan de slachtoffers van de hongersnood
in het toenmalige Oost-Pakistan (Bangladesh).
Tien dagen later, na een tamelijk spectaculaire
achtervolging, wordt Roymans roemloos ingerekend.
LAZARUS en Robbin Rooze slaan de handen in elkaar
voor een combinatie van theater en film met deze
‘heldendaad’ als uitgangspunt: kunst roven voor het
goede doel. In een spannende vertelling die speelt op
de scheidslijn tussen waarheid en fictie, tussen woord
en beeld, worden vragen gesteld over de reële waarde
van kunst en de grenzen van goede bedoelingen.

Aperitiefconcert door het Gemengd KWB-koor van
Ertvelde.

61e Fototentoonstelling Iemand moet
VTB Fotoclub Evergem het doen
De fototentoonstelling toont het clubwerk van de
leden van het afgelopen seizoen. De geselecteerde
foto's worden op een smaakvolle manier
gepresenteerd aan de muren en op panelen met
aangepaste verlichting. De overige foto's worden op
een televisiescherm getoond.
·
·
·
·

Vrijdag: van 20 tot 23 uur
Zaterdag en zondag: 10 tot 18 uur
gratis
Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle,
Doornzele Dries 57

INFO
· Koninklijke VTB Fotoclub Evergem
· freddy.hofman@telenet.be

Aperitiefconcert:
Ode aan het
LAZARUS & Robbin Rooze Nederlandstalige lied
· 10.30 uur
· 8 euro (inclusief drankje)
· Parochiaal Centrum Ertvelde, Lindenlaan 33
INFO EN TICKETS
· Lidwina Van Limbergen
· vanlimbergen.lidwina@telenet.be
· T 0486 668 711

· 20 uur
· 20 euro / 18 euro / 10 euro
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31

VTB Fotoclub Evergem

INFO EN TICKETS
· evergem.be/ticketcultuurcentrum
of T 09 358 51 00

Zaterdag 4 en zondag 5 april
FOTOTENTOONSTELLING

Jawina Ecuador
Wat vooral opvalt als je door Ecuador trekt zijn de
kleurrijke huizen en de talrijke muurschilderingen.
Schilderen en creativiteit zitten er duidelijk ingebakken
in de cultuur. Maar de middelen zijn er niet altijd, zeker
niet in de afgelegen dorpen. Artistieke prestaties zijn
doorgaans de enige afleiding in een hard bestaan,
zeker voor de jeugd. We laten je meegenieten van onze
culturele inleefreis aan de hand van een 150-tal foto’s.
KunstPlatform Evergem vzw steunt JAWINA, een
jeugdacademie in de stad Guaranda. Gemeentebestuur
Evergem heeft met deze stad een stedenband. Voor
slechts 5 euro kan je een foto op A3-formaat bestellen.
De opbrengst gaat naar de jeugdacademie in Guaranda.
· 10 tot 18 uur
· gratis
· Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle,
Doornzele Dries 57
INFO
· info@kunstplatform-evergem.be
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Zondag 5 april
MUZIEK

Ontbijt en
aperitiefconcert
'duo adelfoi'
Na een gezellig ontbijt, genieten we van het concert
van de muzikale broers Florestan (piano) en Ludovic
(viool) Bataillie. Zij vormen het ‘Duo Adelfoi’. Ze
verleiden ons met een waaier van toegankelijke
klassieke muziek tot het serieuzere werk uit de
romantische muziekgeschiedenis. Ze laten ons
ook kennismaken met eigen werk. Vlot en met een
knipoog lichten ze hun concert toe. Achteraf voorzien
we een aperitief.
·
·
·
·

Jawina Ecuador

9 tot 10.30 uur: ontbijt
11 tot 12 uur: concert
30 euro / 16 euro (enkel concert)
Koetshuis, Kasteeldomein van Wippelgem,
Kramershoek 5

INFO EN TICKETS
· Markant Sleidinge
· carinevanacker@msn.com
· heidivandamme.HVD@gmail.com

Vrijdag 3 april
MUZIEK

Ladysmith Black
Mambazo (Zuid-Afrika)
Uitverkocht.

CULTURELE
14-DAAGSE 2020

© Duo Adelfoi

20 maart tot 5 april

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD EVERGEM
Goeiingen 21, 9940 Evergem, T 09 357 44 41,
comm@cultuurraadevergem.be
CULTUURRAADEVERGEM.BE
Cultuurraad.Evergem
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jonas De Wispelaere,
schepen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem
EINDREDACTIE EN VORM Dienst Communicatie
DRUK Perka

Met de Culturele Veertiendaagse waait een creatieve wind door Evergem. De verenigingen verwennen je
met een prachtig en gevarieerd programma. Creativiteit en samenwerking staan voorop. Deze 21ste editie
wordt weer een kleur- en luisterrijk festijn met muziek, theater, film, dans en tentoonstellingen. We
reiken ook de Prijs voor Cultuur uit aan een Evergemnaar met lokale culturele uitstraling.
Laat je door het verrassende aanbod verleiden en geniet van de culturele parels.
Cultuur die (ons) verenigt. Cultuur is zo dichtbij.

OPENINGSCONCERT

Isolde, Les Bens ...
et l' Orchestre
Isolde Lasoen is al lang niet meer enkel bekend als
drumster van DAAN. Over de jaren heen bewees ze een
veelzijdige muzikante te zijn, die zich met veel passie
en overgave in verschillende bands en projecten
stort, als drummer en als zangeres. Op de opening
van de Culturele Veertiendaagse kan je, dankzij het
fanfareorkest van Sleidinge, de première beleven
van een uniek project. Isolde en Les Bens spelen
samen met het vijftigkoppige fanfareorkest Iever en
Eendracht onder leiding van dirigent Wim Lasoen
(broer van). Die stortte zich voor de gelegenheid
alweer op schitterende arrangementen. Wie het
succes reeds proefde van zowel Isoldes prachtige
concerten, als de bijzondere projecten van The Black
Orchestra, weet dat dit een onmisbare avond wordt
vol heerlijke poppy, filmische songs en soundtracks,
Franse yéyé, obscure en iconische cult.
Op deze avond reiken we ook Evergemse Prijs voor
Cultuur 2020 uit.
· 20 uur
· 25 euro / 18 euro
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31
INFO EN TICKETS
· evergem.be/ticketcultuurcentrum
of T 09 358 51 00
· iever-en-eendracht-sleidinge@skynet.be
· fanfaria.be

(2013) keert Scala met Meisjesnamen terug naar de
Vlaamse theaters. En voor het eerst in 22 jaar met een
voorstelling helemaal in het Nederlands.
· 20 uur
· 30 euro
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31
INFO EN TICKETS
· evergem.be/ticketcultuurcentrum
of T 09 358 51 00
· Zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge
· T 09 357 53 22
· cecilia-sleidinge.be

· 14 uur
· 7 euro / 3 euro / gratis
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31
INFO EN TICKETS
· evergem.be/ticketcultuurcentrum
of T 09 358 51 00
· SFK@sleinsarchief.be

Scala

Zaterdag 21 tot zondag 29 maart
TENTOONSTELLING

Mooi?

Wat is schoonheid? Moet kunst mooi zijn? Hoe je
het formuleert, draait of keert, er is geen pasklaar
antwoord.
Over smaak valt niet te twisten. Wat de een prachtig
vindt, kan een ander juist verafschuwen.
Leden van KunstPlatform Evergem vzw lieten hun
creativiteit en emoties de vrije loop. De resultaten
kan je bewonderen tijdens deze tentoonstelling.
Kom kijken en laat ons weten wat je ervan vindt.
Mooi? Ontroerend? Simpel? Lelijk? Overweldigend?
Abstract? Academisch?
·
·
·
·

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur
Maandag tot vrijdag van 14 tot 18 uur
Gratis
Kerk en pastorij Wippelgem, Kramershoek 1

Isolde, Les Bens ... et l' Orchestre

Vrijdag 20 maart

14-daagses en het Sleins Westvoordebier. De
heraanleg van de doorsteek met rotonde is ook 20
jaar geleden. Na de pauze passeert 2019 de revue
met de terugkeer van reuzin Wannemie, 50 jaar
roepingendagen, expo’s rond fotograaf-zanger Michel
Goessens, de Vlaamse filmaffiches van Ronny Pede
en de herdenking van het bombardement in Rieme.
Natuurlijk was er ook de succesvolle oprichting van de
Vrijstaat. Tenslotte krijg je nog de herwerkte film van
Medard Bonamie uit 1988 over het leven en werk van
onze kunstschilder Leo Steel en een verslag van de
succesvolle tentoonstelling daarrond te zien.

INFO
· info@kunstplatform-evergem.be
· kunstplatform-evergem.be

FILM

Retrospectieve
Raymond Hutse

© Sleinsarchief

Zondag 22 maart
MUZIEK

Tapas Concert
Harmonie Guy Duijck blies zijn eerste noten in het voorjaar van 1981. Sindsdien is deze harmonie één van de
gevestigde waarden in het Oost-Vlaamse muzieklandschap. Met een kwalitatief en gevarieerd repertoire bieden ze een muzikale uitdaging voor de geoefende amateurmuzikant. De harmonie staat onder leiding van Joeri
Van hove, dirigent van het Groot-Evergems Jeugdorkest
(GEJO). Tussen de harmonie en GEJO bestaat een intense
samenwerking. Heel wat jonge muzikanten maakten de
overstap naar de harmonie. Na een gevarieerd muzikaal
programma krijg je een aperitief en lekkere hapjes. Deze
activiteit is ten voordele van Den Dries vzw.
· 11 uur
· 20 euro
· Café 'De Lege Tas', Bolwerkstraat 11
INFO EN TICKETS
· T 0494 885 240
· ho.guyduijck@gmail.com
· Wereldwinkel Evergem
· Den Dries vzw - dendries.be

Overzicht van het filmwerk van Raymond Hutse.
Zowel zijn onderwaterfilms als zijn latere films van
Italië komen aan bod. In samenwerking met Duikclub
De Gentse Dolfijnen.
· 19 uur
· Gratis
· Zaal Germinal, Velodroomstraat 25

Zaterdag 21 maart

Zondag 22 maart

MUZIEK

FILM

In 2020 bestaat Zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge
175 jaar. Het koor heeft Scala & Kolacny Brothers
uitgenodigd voor een concert. Anne. Irene. Annelies.
Marieke. Zijn dit namen van Scalazangeressen? Of zijn
het titels van Vlaamse liedjes, gezongen door Barbara,
Danielle, Rosa, Marjolijn en vele anderen in Scala’s
nieuwe theatertournee? Ze brengen liedjes door
vrouwen over vrouwen. Na de Black Moon Tournee

· 19.30 uur
· 8 euro / 5 euro
· Parochiaal Centrum Ertvelde, Lindelaan 33
INFO EN TICKETS
· Femma & kwb Ertvelde
· lidemu@telenet.be
· T 0486 082 846

Woensdag 25 maart
MUZIEK/DANS

Hi Folks!
Volkskunstgroep Sneyssens en koor Papillon,
twee authentieke Evergemse verenigingen, zetten
een uniek project op poten. Sneyssens danst en
Papillon zingt. Om het plaatje helemaal af te maken,
worden ze begeleid door een groep talentvolle
folkmuzikanten. Sneyssens en Papillon: een geslaagd
huwelijk. ‘Hi folks!’ is een spektakel waar iedereen
naar uitkijkt. Het laat je kennismaken met volksdans
en -muziek van hier en overal. Polka, wals of jig,
zowel Vlaamse als internationale dansen, liederen en
muziek doen de zaal meedeinen. Ook aan spektakel
geen gebrek als de vendeliers de vlaggen werpen.
Kortom, een gevarieerd en dynamisch programma met
vertrouwde en minder gekende nummers.

Nostalgie en
actualiteit
De Sleinse FilmKlub combineert in haar
filmvoorstelling weer actualiteit met oude filmpjes.
Uit de archieven komen beelden uit het verleden:
voetbal en Chiro, sportbiënnale, carnaval en de
start van de Sleinse wekelijkse markt. Verder zijn
er ook beelden van de eerste sportieve en Culturele
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Maandag 23 maart

MUZIEK

Saté de Amor
Waarom ze ruzie kregen is zoekgeraakt in het
geheugen van de tijd. Het heeft waarschijnlijk iets te
maken met dat ze allebei een slagerij hebben in een
klein dorp, in een rustige straat, naast elkaar. Al meer
dan 10 jaar ruzie, een vete... Nicolas, zoon van Paul
en Mireille, ontmoet op een dag, geheel toevallig,
Elena, dochter van Julio en Rosalia. De vonk slaat
over. De bewerking voor Saté de Amor is gebaseerd
op het toneelstuk ‘Donderdag’ van Pepijn Lievens.
Hij liet zich inspireren door een van de bekendste
tragische liefdesverhalen uit de toneelgeschiedenis
‘Romeo en Julia’ van William Shakespeare. Leerlingen
Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst van de GO!
Kunstacademie brengen op meeslepende wijze dit
noodlottig liefdesverhaal, soms opzwepend, soms
romantisch, dan weer ontroerend.

INFO EN TICKETS
· muziek-academie.be

© VTB Diaclub Evergem

THEATER

De Rattenvanger
Ida van Dril en
Michiel Schreuders

Exaudi Deus, voci di
San Marco

Wim 25 jaar
koster-organist

INFO
· rik-jeanine@skynet.be

Zondag 29 maart

MUZIEK

MUZIEK

· 16 uur
· Gratis
· Zaal De Linden, Wippelgem Dorp 2

· 14.30 en 19 uur
· 10 euro / 3 euro / gratis
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31

Zondag 29 maart

Vrijdag 27 maart

genieten van de prachtige uitzichten tijdens het
reizen. Zo bezoeken we het vernieuwde museum
Midden-Afrika, China Light Antwerp, de jaarmarkt van
Evergem en zien we een optreden van de zanger Daan
op Doornzele Dries. We maken kennis met graffiti in
Gent, de land-art-installatie CWRM in het Provinciaal
Domein Palingbeek in Zillebeke en we kuieren langs
Vlaamse wegen. We bewonderen in Frankrijk de
Provençaalse charme, maken een wandeling langs
de Duitse Moezel en verkennen Monument Valley
in de Verenigde Staten. Dit is slechts een beperkte
opsomming van de reizen die je tijdens die namiddag
meemaakt van op je stoel.

In samenwerking met Groot-Evergem Jeugdorkest.

INFO EN TICKETS
· secretariaat@sneyssens.be
· christelle.kesteloot@skynet.be

In deze voorstelling maak je kennis met werken van
componisten uit de Baroktijd die allen vertoefd
hebben in Venetië. Het zijn meesters en leerlingen
zoals Orlando di Lasso, Adriaan Willaert, Gallus Jacob
Handl, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi en,
Heinrich Schütz. 4-, 5- en 6-stemmige koorwerken,
gebracht door 2 koren, worden begeleid door een
18-koppig orkest. Evenals werken voor enkel orkest en
solisten komen aan bod. En dit alles onder leiding van
Aureel Heirman. Er is ook een visueel aspect bij deze
voorstelling.
· 16 uur
· 15 euro / gratis
· Kerk Ertvelde, Marktplein

· 20 uur
· 10 euro / 7 euro
· Kerk Evergem, Eindeken 1/A

INFO EN TICKETS
· dvancauwenberge@skynet.be
· kon.acapella.samankoor@skynet.be
· T 0477 425 296
· T 09 357 50 87

INFO EN TICKETS
· Gaby D'hondt T 0478 667 846
· Wim Claeys T 0499 732 002

Zondag 29 maart

Aan de rand van het dorp Hamelen woont Luca. Van
afgedankt afval maakt hij de mooiste dingen. Als er
maar muziek uit komt. Van oud ijzer maakt hij een
magische fluit. Zodra hij daarop speelt, verzamelen
alle ratten zich om te luisteren. Adelien, het liefje van
Luca, is schoonmaakster en haar rattenvriendje Barry
helpt haar daarbij.
Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester
Snijder. Hij belooft iedereen een schone stad maar
dan moet je wel voor hem juichen en buigen. Dus
alle mensen doen mee want de burgemeester is
fantastisch en een schone stad, wie wil dat nu niet?
Ook Adelien raakt in de ban van de burgemeester. Op
een avond wordt er op de deur van Snijder geklopt.
Als hij opendoet, staart hij in de ogen van duizenden
grote ratten. Een spannend avontuur begint ...
‘De Rattenvanger’ is een spannend en magisch,
hedendaags sprookje over moed, verleiding en anders
durven zijn. Met livemuziek, poppenspel en heel veel
humor.
· 15 uur
· 7 euro / 5 euro
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31
INFO EN TICKETS
· evergem.be/ticketcultuurcentrum
of T 09 358 51 00

DIGIPROJECTIE

Rondreizen
vanop je stoel

TONEEL

Va is koning
Willy De Jaeghere brengt een zorgmonoloog over
dementie. Geen wetenschappelijk verhaal, maar een
verhaal over Jef. De Alzheimer die in zijn hoofd zit,

Zaterdag 28 maart

· 20 uur
· 12 euro / 6 euro
· Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31

Ter gelegenheid van 25 jaar organist Wim Claeys is er
een orgelconcert met Wim aan het klavier.
Het Cibus Spiritualis mannenkoor uit Ertvelde brengt
ook enkele liederen.

INFO
· T 0495 773 153
· info@filmclubevergem.be

Meisjesnamen

is blijkbaar in staat een mooie reis te maken van een
ziekenhuisverblijf, haalt liedjes uit een ver verleden
naar boven en doet je vrede nemen met de zoveelste
keer dezelfde vraag. Zolang het daar maar nevel blijft
en niet te mistig wordt. In die wereld leeft Jef: een
wereld waar het heel moeilijk is om door te dringen.
Mag Jef nog een beetje koning zijn in zijn wereld?

Wim Claeys

VTB Diaclub Evergem neemt je mee naar
reisbestemmingen dichtbij, maar ook ver weg. Terwijl
je op je stoel zit kan je, zonder moe te worden,
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Vrijdag 20 maart

+

