START VERKOOP
11 juni 2022 vanaf 9.00u

KALENDER 2022-2023
Muziek
mee do 29.09.2022
20:15

LENOISE

A tribute to Neil Young’s
‘Harvest’ 50

boe do 29.09.2022
20:30

JEF NEVE &
TEUS NOBEL

100 jaar Toots

mee vr 30.09.2022
20:15

ELIOTT KNUETS
& JONATHAN
COLLIN

Double Bill Jazz-concert

moe za 01.10.2022
20:00

THE U2 TRIBUTE

Soundtrack of the 80’s

mee za 15.10.2022
20:15

OZARK HENRY

20 Years ‘Birthmarks’ Concert

mee do 20.10.2022
20:15

MOS ENSEMBLE

Behind The Marbles

mee vr 21.10.2022
20:15

CHACKIE JAM

Clubconcert

moe za 22.10.2022
20:00

MACHIAVEL

Magical Mess

mee vr 28.10.2022
20:15

JAN VANLAET

Praatverzachter

mee za 29.10.2022

STIJN MEURIS &
BAND

History of New Wave

mee vr 04.11.2022
20:15

GABRIEL RIOS

Flore - Theatertour

boe do 17.11.2022
20:30

BARBARA DEX

Thank God I’m a country
girl

moe za 19.11.2022
20:00

THE POLICED

Tribute to The Police

mee vr 02.12.2022
20:15

TIJS VANNESTE Wildgroei - Concert
& DE PELIKANEN

mee za 08.04.2023
20:15u

mee do 15.12.2022
20:15

STAN VAN
SAMANG

Anders dan anders Theatertour

boe

boe do 12.01.2023
20:30

ASTRID NIJGH,
SABIEN TIELS
E.A.

Nijghse Vrouwen 2.0

moe za 27.05.2023
20:00
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WALTER HUS
(ACADEMIE
ORFEUS)

Aperitiefconcert

NATASHIA KELLY

Dear Darkening Ground
- Jazzlab

SENNE GUNS

Senne & Lokko (try-out)

mee vr 20.01.2023
20:15

GUIDO
BELCANTO

In de kronkels van mijn
geest + Little Kim als
voorprogramma

mee za 11.02.2023
20:15

SOULSISTER

Theatertour

mee vr 17.02.2023
20:15

NAIMA JORIS

Theatertour

mee vr 24.02.2023
20:15u

HELMUT LOTTI

The best of

mee vr 17.03.2023
20 :15

FLIP KOWLIER

Theatertour

moe za 18.03.2023
20:00

STATUS QUO
FOREVER

Tribute to Status Quo

boe

zo 15.01.2023
11:00

mee do 19.01.2023
20:15
boe

do 19.01.2023
20:30

mee wo 29.03.2023 PROFOUND
Clubconcert - Jazzlab
20 :15
OBSERVER & BERT
JORIS
boe

wo 29.03.2023 PIETER
20:30
EMBRECHTS,
NOEMIE
SCHELLENS
& MAARTEN
VANDENBEMDEN

do 27.04.2023
20:30

La Serenata

RAYMOND VAN HET Op algemene aanvraag
GROENEWOUD
NEEKA, AXL
PELEMAN E.A.

History of Songfestival

HIGH VOLTAGE

Tribute to AC/DC

Theater
boe

wo 21.09.2022 DE KOLONIE MT
20:30

BRUSSELS
De zugezeide zeeke
VOLKSTEJOÊTER
VIERT 400 JAAR
MOLIÈRE

mee vr 03.03.2023
20:00

DEC-MUSICALS

Dat heet dan gelukkig zijn

mee za 04.03.2023
20:00

DEC-MUSICALS

Dat heet dan gelukkig zijn

mee zo 05.03.2023
14:00

DEC-MUSICALS

Dat heet dan gelukkig zijn

moe do 09.03.2023
20:00

TINE
Perpetuum Mobile
EMBRECHTS,
WILLIAM BOEVA,
PETER THYSSEN,
BERT VERBEKE

mee di 14.03.2023
20:15

HETTY
HELSMOORTEL

moe do 23.03.2023
20:00

BRUSSELS
De Poepa
VOLKSTEJOËTER

mee do 06.04.2023
20:15

ABATTOIR
FERMÉ

De Woordenaar

mee do 22.09.2022
20:15

DESCHONECOMPANIE & COMP.
MARIUS

Rigoletto

mee za 01.10.2022
20:15

REAL BOYS

More Dogs

mee vr 14.10.2022
20:15

ONTROEREND
GOED

Are We Not Drawn
Onward To New Era

mee zo 22.10.2022
20:15

HET BANKET,
I SOLISTI
EN VLAAMS
RADIOKOOR

Egmont

mee di 01.11.2022
15:00

SVEN DE RIDDER Proper Lakens
COMPANY

mee do 03.11.2022
20:15

THEATER AAN
ZEE

mee do 01.12.2022
20:15

BRUNO VANDEN Jonathan
BROECKE &
VALENTIJN
DHAENENS / KVS

mee do 08.12.2022
20:15

HET NIEUWSTEDELIJK

Vrede, liefde en vrijheid

mee vr 16.12.2022
20:15

JR.CE.SA.R,
ARSENAAL EN
KVS

Vaderlandsloos

mee vr 13.01.2023
20:15

LOGE 10

Dial M For Murder

moe do 19.01.2023
20:00

COMP.MARIUS

Anatole

mee za 21.01.2023
20:15

STEFAAN VAN
BRABANDT,
SIEN EGGERS
& FRANK
FOCKETYN

Sartre en De Beauvoir

mee za 25.02.2023
20:15

mee zo 26.02.2023
15:00

TAZ On Tour

BRUSSELS
De zugezeide zeeke
VOLKSTEJOÊTER
VIERT 400 JAAR
MOLIÈRE

Pi-dag: Missie 2022

Glitch

Klassiek
mee zo 16.10.2022
14:00

DUO LANDINI

Klassiek concert in de
geest van Teirlinck

mee zo 20.11.2022
14:00

COSY BRASS
QUARTET &
KURT VAN
EEGHEM

Klassiek concert in de
geest van Teirlinck

zo 15.01.2023
11:00

WALTER HUS
– ACADEMIE
ORFEUS

Aperitiefconcert

mee zo 26.03.2023
14:00

IZUMU –
PIANODUO

Klassiek concert in de
geest van Teirlinck

mee za 01.04.2023
20:15

VLAAMS
De Tsarewitsch
MUZIEKTHEATER

mee zo 23.04.2023
14:00

LIEDDUO FLEUR
& SIMON

boe

Klassiek concert in de
geest van Teirlinck
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Familie

Humor
moe do 06.10.2022
20:00

VEERLE
MALSCHAERT

Je suis Pippi

mus wo 21.09.2022 FUNKY FRIDA
14:00
THEATER TIERET

Raspoetin

moe zo 16.10.2022
15:00

COMPAGNIE
GORILLA

Hans en Grietje – de
deurenkomedie

mee zo 30.10.2022
15:00

HANNEKE PAAUWE & DE STUDIO

Klauw!

boe

za 15.10.2022
19:00

Funky Frida

boe

do 27.10.2022
20:30

KAMAL
KHARMACH

Mag ik even?
2022 (try-out)

boe

vr 02.12.2022
20:30

HENK
RIJCKAERT

Influencer

mee za 14.01.2023
20:15

ALEX AGNEW

Wake Me Up When
It’s Over

mee do 09.02.2023
20:15

ERIK VAN LOOY

Verslaafd

mee za 18.02.2023
20:15

NIGEL WILLIAMS

De weg kwijt

moe zo 04.12.2022
15:00

DE PROEFKONIJNEN

De sleutel van de Sint

do 16.03.2023
20:30

JERON DEWULF

Er was eens

mee zo 18.12.2022
15:00

TINE EMBRECHTS
& BAND

Kameleonie

mee za 18.03.2023
20:15

GUNTER
LAMOOT

The One And Lonely

mee zo 22.01.2023
15:00

DEEP BRIDGE

Sneeuwwitje, de musical

mee vr 31.03.2023
20:15

GUGA BAUL
& JONAS VAN
THIELEN

Badje vol met stroop

moe zo 05.02.2023
15:00

SPROOKJES ENZO Kat met laarzen

mee zo 02.04.2023
13:30, 15:00,
16:30

ULTIMA THULE

Kom hier + beeldende
installatie Memo

mee za 24.09.2022
20:15

BOLLYLICIOUS

Sitara

4HOOG

Kom wel

mee za 08.10.2022
20:15

WE ARE NOT
PEOPLE

Solomon X Sheba

moe zo 07.05.2023
15:00

THEATER TIERET

Olleke Bolleke

mee do 22.12.2022
20:15

LUCAS
KATANGILA

Ndoto

mus wo 24.05.2023 JAHON
14:00

boe

Dans

mee wo 11.01.2023 DE
20:15
STAATSOPERA
VAN STARA
ZAGORA /
BULGARIJE

Het Zwanenmeer

mee vr 10.02.2023
20:15

Bruce Marie (16+)

DUDA PAIVA
COMPANY
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boe

boe

zo 20.11.2022
15:00

zo 23.04.2023
14:00

zo 11.06.2023
11:00

ENSEMBLE
Miss Wifi & Koebrev
LEPORELLO EN
CIE DES MUTANTS

Geheimen

SPROOKJES ENZO De Tuin

Senioren

Circus
mee do 30.03.2023
20:15

boe

boe

do 24.11.2022
14:00

YVES SEGERS

Seniorenvoorstelling

Lezing
CIRCUMSTANCES Exit
/ PIET VAN DYCKE

boe

do 20.10.2022
20:30

MICHAEL VAN
Investeren in de tweede
DROOGENBROECK helft van je leven

PODIUM

Beleef weer meer buurtcultuur!
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FUNKY FRIDA
FUNKY FRIDA (4-12 J.)

Familie

Frida is een vrouw die denkt alles te
kunnen. Een vrouw die zichzelf ongelooflijk
graag ziet. Een voorstelling maken met
haarzelf in de hoofdrol, lijkt haar dan ook
een fantastisch idee. En uiteraard brengt ze
niet zomaar een voorstelling, maar een groots
spektakel. Geen moeite is haar te veel!
Waar Frida geen rekening mee heeft gehouden,
is dat het publiek ook een eigen mening heeft.
Dat kinderen én volwassenen niet altijd doen wat
je hen vraagt. En dat voorwerpen soms een eigen
leven lijken te leiden. Wat Frida’s ultieme moment van
glorie moest worden, verandert beetje bij beetje in een
nachtmerrie …
GC DE MUSE, DROGENBOS
OP LOCATIE: GBS de Wonderwijzer,
Steenweg op Drogenbos 252, 1620 Drogenbos

wo 21 sep 2022, 14.00u
prijs: € 8 / abo: € 6

Theater
DE KOLONIE MT
DE WOORDENAAR
De woordenaar is een daverende combinatie tussen swingende
woorden en sprekende muziek. Bo Spaenc zet het muzikale
hekkenwerk uit met ruimte voor improvisatie. Bruno Vanden
Broecke duikt, samen met 4 topmuzikanten en een 20-tal
instrumenten, onder in het leven van alledag, in jouw leven,
zoals het is of zoals je dacht dat het was.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Pat Verbruggen
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wo 21 sep 2022, 20.30u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

© Olympe Tits

DESCHONECOMPANIE
& COMP. MARIUS
RIGOLETTO
RIGOLETTO is een opera- en toneelbewerking van
Victor RIGOLETTO LE ROI S’AMUSE en verdi’s daarop
gebaseerde opera RIGOLETTO. Deschonecompanie brengt
een mengvorm tussen toneel en opera, een experiment dat
aan de basis lag van drie eerdere voorstellingen: DON JUAN,
COSÍ, en LE NOZZE. Een toegankelijke en frisse voorstelling
voor wie houdt van het lichtere operawerk.
Extra: om 19.30u start een gratis inleiding door
muziekdramaturge Lalina Goddard.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

era

Op
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e
t
a
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iek
- Muz

do 22 sept 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

BOLLYLICIOUS
SITARA

Dans - Wereld

Met een unieke mix van Indische dansstijlen opent Bollylicious
een poort naar een feeëriek verleden. Dit Gents collectief
werd alom geprezen tot in het land dat hen zo inspireerde.
Bollylicious recreëert met SITARA een Mehfil, een typisch
feest met expressieve poëzie, muziek en dans dat vroeger
werd georganiseerd in de intieme settings van de Indiase
koninklijke binnenplaatsen. Een avond vol muziek, prachtige
kostuums en betoverende choreografieën.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
za 24 sep 2022, 20.15u
prijs: € 21 / abo: € 19 / -21: € 10
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LENOISE
A TRIBUTE TO NEIL YOUNG’S ‘HARVEST’ 50
HARVEST, een van de meest iconische Neil Young-platen,
wordt 50! Lenoise komt dit vieren op ons podium. Maar ook
de liefhebbers van het verschroeiende Neil-werk en de vele
klassiekers komen aan hun trekken. Lenoise doet waar ze
goed in zijn: eer betuigen aan Crazy Horse. Keep on Rockin in
a free world!
do 29 sep 2022, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Muziek

Muziek
JEF NEVE & TEUS NOBEL
100 JAAR TOOTS
Jef Neve en Teus Nobel nemen met veel eerbied voor
Toots zijn repertoire onder handen. Een voorstelling rond
de Brusselse ‘ket’ met zijn ‘mondmuziekske’. Mooie, pure
muziek uit het repertoire van Toots, doorspekt met een aantal
verhalen over hun eigen ervaringen met de grootmeester.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

do 29 sep 2022, 20.30u
prijs: € 22 / abo: € 20 / -21: € 15
8

© Filip Meutermans

Muziek - Jazz
ELIOTT KNUETS
& JONATHAN COLLIN
DOUBLE BILL JAZZ-CONCERT

g talent

2 toptalenten uit Beersel en omstreken in een nu al
legendarische jazz-avond! Onder het goedkeurend oog van
leermeester en Beerselaar Peter Hertmans, staan 2 piepjonge
jazztalenten met band in een double bill. De 18-jarige Eliott
Knuets uit Dworp en Jonathan Collin leerden elkaar kennen
in de kunsthumaniora en worden terecht omschreven als
“wonderkinderen”.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Theater - Muziek - Jon

vr 30 sep 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

© Ben van Duin

za 1 okt 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

REAL BOYS
MORE DOGS
THE U2 TRIBUTE
SOUNDTRACK OF THE 80’S

Muziek

The U2 tribute is de meest ervaren U2-tributeband van
Europa. Met meer dan 250 optredens in 20 jaar tijd als
bagage biedt deze band een 90 minuten durende liveshow
met hoogtepunten uit het 80’s-repertoire van de superband
U2. Ze wisselen opzwepende meezingers af met krachtige
rocknummers en prachtige ballads. Zo weten ze hun publiek
moeiteloos te entertainen.
GC DE MOELIE
Linkebeek

za 1 okt 2022, 20.00u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Met een parade van imposante decorstukken, afgelijnde
choreografieën, bonkende beats en kitscherige
kostuums verdwalen vijf Pinokkio’s steeds verder in
de schemerzone tussen echt en nep. Met een geflipte
muziektheatervoorstelling bezingen ze popcultuur,
onlineprofilering en de avonturen van een houten pop.
Real boys is een tragikomische ontsnappingspoging uit
ons artificiële bestaan.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
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© Bart Baevegems

VEERLE MALSCHAERT
JE SUIS PIPPI

Humor

We zitten allemaal in de shit. Zo ook Veerle
Malschaert. Hoe geraken we hieruit?
In tijden als deze waarin we met angst en wanhoop om
de oren worden geslagen, zoekt Veerle de hoop in de
wanhoop, de verbinding in de polarisering, het plezier in
de sleur en de vrijheid in de beperking.
Veerle laat zich als artiest niet aan banden leggen.
Ze ontwikkelde een uniek genre dat je het best kan
omschrijven als openhartige, rake en troostende comedy.
GC DE MOELIE
Linkebeek

do 6 okt 2022, 20.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Dans
WE ARE NOT PEOPLE
SOLOMON X SHEBA
Goed nieuws voor de liefhebber van urban dance want
W.A.N.P. is terug met hun derde productie SOLOMON &
SHEBA! In deze nieuwe voorstelling van W.A.N.P. worden de
legendes Solomon en Sheba door urban dans, popmuziek en
beeld met creatief geweld naar het hier en het nu gebracht.
Een prachtige dansvoorstelling waarin de kijker wordt
meegenomen in een coming-of-ageverhaal van twee jonge
derdegeneratiemigranten over identiteit, liefde, cultuur en
seksualiteit.
Extra: aan deze voorstelling is een repertoire-workshop
gekoppeld op zo 9 okt om 13.00u en 15.00u.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 8 okt 2022, 20.15u
prijs: € 23 / abo: € 21 / -21: € 15
10

© Mirjam Devriendt

ONTROEREND GOED
ARE WE NOT DRAWN ONWARD
TO NEW ERA

Theater

Net als de titel, is deze voorstelling een
palindroom. Je kan ze van voor naar achter en
van achter naar voor bekijken. Want sommige
mensen geloven in onze vooruitgang, terwijl
anderen net het omgekeerde geloven. Gaat de
wereld werkelijk naar de kloten of vinden enkel
doemdenkers dit? Sowieso heeft de onophoudelijke
vooruitgang, de wereld waarin we leven voorgoed
veranderd. Zijn onze acties onomkeerbaar of kunnen
we ze nog ongedaan maken?

vr 14 okt 2022, 20.15u
prijs: € 23 / abo: € 21 / -21: € 10

CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Familie
THEATER TIERET
RASPOETIN (8+)
Voor RASPOETIN duiken we in de geschiedenisboeken om
ons publiek mee te nemen naar het duistere Rusland van de
laatste tsaar. Met als resultaat een meeslepende, historische
én hilarische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie.
Hier vloekt men niet … Raspoetin ziet u!
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Danny Wagemans

za 15 okt 2022, 19.00u
prijs: € 10 / abo: € 8
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OZARK HENRY
20 YEARS “BIRTHMARKS” - CONCERT
Ozark Henry viert het 20-jarig jubileum van zijn succesplaat
BIRTHMARKS. Bij het vieren van zo’n plaat hoort dan ook een
bijpassende tour.
90 (!) weken in de Ultratop en deel van ons muzikaal erfgoed
met maar 5 hitsingles: RESCUE, SWEET INSTIGATOR,
SEASIDE, WORD UP en INTERSEXUAL. Verwacht je verder
aan nog meer hits uit zijn rijk oeuvre van de laatste 25 jaar.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Fabrice Debatty

iek
z
u
M

za 15 okt 2022, 20.15u
prijs: € 33 / abo: € 31 / -21: € 10

Klassiek

DUO LANDINI
KLASSIEK CONCERT IN DE GEEST VAN TEIRLINCK
Het Huis van Herman Teirlinck is vanaf dit seizoen gastheer
voor een aantal klassieke concerten “In de geest van Teirlinck”.
Duo Landini, violiste Jenny Spanoghe en pianist/componist
Jan Van Landeghem, bijten de spits af. In Het Huis komen
ze opnieuw samen met de piano van hun artistieke vriend
en componist Frederic Devreese. Een uniek concert op een
bijzondere plek.
CC DE MEENT
OP LOCATIE: Huis van Herman Teirlinck,
Uwenberg 14, 1650 Beersel
12

zo 16 okt 2022, 14.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

COMPAGNIE GORILLA
HANS EN GRIETJE – DE DEURENKOMEDIE (4+)

© Rudi Schuerewegen

Familie

GC DE MOELIE
Linkebeek

zo 16 okt 2022, 15.00u
prijs: € 9 / abo: € 7

MOS ENSEMBLE
BEHIND THE MARBLES

Niets is wat het lijkt. Chaos alom. Alles loopt fout voor Hans en
Grietje.Vergissingen en misverstanden stapelen zich op in een
absurd vreemd bos. Hans en Grietje dolen al dagenlang door
het bos en de honger begint op te spelen … en dan ineens:
SNOEP! Wat is de verleiding dan groot als er zo veel lekkers
voor je staat. Enkel één deurtje staat nog in de weg. Gaan ze
dat deurtje dan openen? Dat hadden ze beter niet gedaan!
HANS EN GRIETJE is een hilarisch, woordarm sprookje voor
kinderen vanaf 4 jaar.

Lezing
Muziek - Jazz

Mòs Ensemble is een jonge bende muzikanten die speels
en met volle overgave werkt en daarbij risico’s durft
nemen. Deze achtkoppige jazz- en improvisatiegroep
werkt rond composities en concepten van bassist Kobe
Boon. Roos Denayer (zang) zorgt voor de lokale inbreng.
Sfeer, klankkleur, energie, improvisatie, impressionisme
en avontuur zijn enkele trefwoorden die de muziek kort
samenvatten.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

do 20 okt 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

© Babo Van Herck

MICHAEL VAN DROOGENBROECK
INVESTEREN IN DE TWEEDE HELFT VAN JE LEVEN
Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist van ‘Het
Journaal’ (VRT), schreef samen met Ewald Pironet het boek
INVESTEREN IN DE TWEEDE HELFT VAN JE LEVEN.
Ontdek helder en eerlijk waarin je je geld kunt investeren.
Je krijgt niet enkel tips, maar leert ook de mogelijke risico’s
kennen. Want enkel dan kun je goede investeringskeuzes
maken.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode
do 20 okt 2022, 20.30u
prijs: € 7 / abo: € 7 / -21: € 7

© Lara Gasparotto
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CHACKIE JAM
CLUBCONCERT

Muziek

Winnaar van De Nieuwe Lichting 2018, CHACKIE JAM,
brengt de meest catchy syntpop die je kan bedenken.
Verwacht je aan een clubconcert met 5 (8) loepzuivere
stemmen en ultrafunky synthlijnen.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 21 okt 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Muziek

MACHIAVEL
MAGICAL MESS
Machiavel werd in 1974 opgericht door drummer Marc Saÿe.
Enkele jaren later was Machiavel een echt fenomeen in
Franstalig België. In 1978 verscheen hun meest succesvolle
album ‘MECHANICAL MOONBEAMS’ waarmee de groep het
niveau van de Britse symfonische rockbands wist te evenaren.
Met hun hit ‘FLY’ gooiden ze hoge ogen.
Machiavel speelde in het voorprogramma van onder meer Alice
Cooper. In 2006 kreeg de band de Octave d’Honneur voor zijn
30-jarige carrière en zijn bijdrage aan de Belgische rockscene.
GC DE MOELIE
Linkebeek

za 22 okt 2022, 20.00u
prijs: € 25 / abo: € 23 / -21: € 10
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HET BANKET, I SOLISTI EN VLAAMS
RADIOKOOR
EGMONT
450 jaar geleden werd graaf van Egmont
onthoofd op de Grote Markt van Brussel
onder het repressieve bewind van Filips II.
EGMONT vertelt een boeiend en onpartijdig
relaas van de historische feiten, knipogend
naar het werk van Goethe en Beethoven
vanuit een hedendaags bewustzijn. Jan
Decleir en Peter Van den Begin vertolken
de historische rollen van graaf van
Egmont, Margaretha van Parma, Willem
van Oranje en de hertog van Alva.
Extra: om 19.30u start een gratis
inleiding door onze huisspreker Bert
Demunter.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

zo 22 okt 2022, 20.15u
prijs: € 25 / abo: € 23 / -21: € 10

© Koen Broos

iek

- Klass
r
e
t
a
e
h
T
Muziek

15

Humor
KAMAL KHARMACH
MAG IK EVEN? 2022 (TRY-OUT)
Benieuwd naar wat Kamal in petto heeft met zijn
komische kijk op taferelen als een gehackte Jan
Jambon, verwarrende coronamaatregelen en …?
In ruil voor een ticket krijg je een conference vol rake
opmerkingen en relevante grappen over het jaar
2022!
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Ellie Van den Brande

do 27 okt 2022, 20.30u
prijs: € 14 / abo: € 12 / -21: € 10
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JAN VANLAET
PRAATVERZACHTER

Muziek

Praatverzachter is het muzikale Nederlandstalig
resultaat van een jarenlange samenwerking tussen Jan
Vanlaet en Ad Cominotto.
Ze breien een pulleke aan muzikale genres, een
kleurpalet van “Weltschmerz” en oneindige liefdes.
Exclusief voor dit clubconcert wordt het geheel muzikaal
uitgebreid met een full band en visueel spektakel.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
vr 28 okt 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Muziek
STIJN MEURIS & BAND
THE HISTORY OF NEW WAVE
De muziek van de eighties is helemaal terug. Van nooit
weggeweest, want de klanken van de new wave duiken meer
en meer op in de betere muziek van nu.
Stijn Meuris gidst ons, met een bende muzikale klasbakken,
doorheen een decennium van klassiekers. Passeren zeker
de revue: Bauhaus, Joy Division, The Cure, The Smiths en
nog een dik dozijn bands. Tussendoor aangezwengeld door
verhalen over die vreemde eighties.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Za 29 okt 2022, 20.15u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 10
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Familie
HANNEKE PAAUWE & DE STUDIO
KLAUW! (8+)
Een spannende tocht door de donkere krochten van oeroude
angsten en moderne manipulatietechnieken. Een hilarische
horrorvoorstelling over angst en moed. Over kracht en hoop.
Lekker griezelen voor iedereen vanaf 8 jaar. Het theater van
Hanneke Paauwe is zoals altijd weer op een prettige manier
storend!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Stef Stessel
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zo 30 okt 2022, 15.00u
prijs: € 16 / abo: € 14 / -21: € 10

Theater - Humor

Theater - Humor
SVEN DE RIDDER COMPANY
PROPER LAKENS
Het lot brengt drie mannen samen in
een ziekenhuiskamer van een privékliniek.
Tijdens hun verblijf zijn de drie kamergenoten
overgeleverd aan de dolle fratsen van de sexy,
maar niet al te snuggere verpleegster Suzy en de
toch wel erg zonderlinge dokter Dag.
Een plastische komedie van Brik Van Dyck en Sven De
Ridder.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

di 1 nov 2022, 15.00u
prijs: € 27,5 / abo: € 27,5 / -21: € 10

Theater

THEATER AAN ZEE
TAZ ON TOUR
TAZ ON TOUR is een miniversie van Theater aan Zee, maar
dan in jouw CC! Zo krijg je deze avond niet één, niet twee,
maar meerdere voorstellingen op één dag te zien. We maken
een topselectie uit het programma van beloftevolle makers en
geven ze een podium. De selectie volgt na het zomerfestival!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

do 3 nov 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
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GABRIEL RIOS
FLORE – THEATERTOUR

Muziek

Gabriël Rios kwam op 17-jarige leeftijd naar België. Met zijn 5e
album blikt hij voor de eerste keer terug naar wat er nog over
is van zijn verleden en zijn roots. Het resultaat: een prachtig
Latin-album en dito avond waarbij Rios een lofzang brengt op
de muziek uit Latijns-Amerika en uit het Caribisch gebied.
Een zwoele avond!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Petra Katanic

vr 4 nov 2022, 20.15u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 10

Muziek

BARBARA DEX
THANK GOD I’M A COUNTRY GIRL
Barbara Dex koestert een enorme bewondering voor
countrygrootheden als Dolly Parton, Emmylou Harris en June
Carter. In THANK GOD I’M A COUNTRY GIRL plaatst ze hen
op een piëdestal. Barbara trekt alle vocale registers open om
je te verwennen met hartverwarmende countrymuziek!
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

do 17 nov 2022, 20.30u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10
20

© Rick Van Overbeke

THE POLICED
TRIBUTE TO THE POLICE

Muziek

Met een totaal vernieuwende visie op pop en punk, melodie
en ritme wist The Police begin jaren 80 de wereld te veroveren.
Tributeband The policed brengt nu de energie, muzikaliteit en
dynamiek van The Police weer tot leven. Dat is niet eenvoudig,
maar 3 professionele muzikanten uit Nederland slagen er
wonderwel in.
GC DE MOELIE
Linkebeek

za 19 nov 2022, 20.00u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Familie

ENSEMBLE LEPORELLO EN CIE DES MUTANTS
MISS WIFI & KOEBREV (4+)
Het is opendeurdag in het laboratorium van Miss Wifi,
de directrice van een instituut waar wetenschappelijke
experimenten worden uitgevoerd. Voor een uurtje mogen
we kijken naar de testen en experimenten, waarbij de vier
elementen aan bod komen: aarde, water, vuur en lucht.
Miss Wifi heeft het plan opgevat om de eerste vrouw te zijn
die naar de maan reist. Alle experimenten draaien daarom.
Maar als blijkt dat Miss Wifi kleurenblind is, komt het hele
maanproject op de helling te staan: iemand die geen kleuren
kan onderscheiden, zal nooit slagen in het examen voor
kosmonaut. Maar assistent Koebrev heeft een oplossing
bedacht ... Bovendien is het die dag ‘Kunstendag voor
Kinderen’ en kan je zélf experimenteren in het laboratorium
van de Boesdaalhoeve.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

zo 20 nov 2022, 15.00u
prijs voorstelling + workshops: € 12
voorstelling: € 10 / workshops: € 7
© Kurt Van der Elst
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Klassiek
COSY BRASS QUARTET & KURT VAN EEGHEM
KLASSIEK CONCERT IN DE GEEST VAN TEIRLINCK
Het Huis van Herman Teirlinck is gastheer voor een aantal
klassieke concerten “In de geest van Teirlinck”. Voor dit concert
brengt Kurt Van Eeghem niet alleen poëzie mee, maar ook
Het Cosy Brass Quartet. Het kwartet staat garant voor een
virtuoze uitvoering en een innig warme klank en verbaast zo
steeds weer elk publiek met een prachtig staaltje kopermuziek.
Een poëtische, zachte en warme namiddag op een bijzondere
locatie.
CC DE MEENT
OP LOCATIE: Huis van Herman Teirlinck, Uwenberg 14,
1650 Beersel
zo 20 nov 2022, 14.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

© Danny Willems

r

Theate

Senioren
do 24 nov 2022, 14.00u
prijs: € 10 / abo: € 8 / -21: € 8
YVES SEGERS
SENIORENVOORSTELLING
Yves Segers werd in Vlaanderen wereldberoemd met hits als
IK SCHREEUW HET VAN DE DAKEN en CAFÉ DE ZWAAN.
Hij weet als geen ander hoe hij die handjes moet laten
zwaaaaien!
GC DE BOESDAALHOEVE
OP LOCATIE: LDC De Boomgaard, Zoniënwoudlaan 68,
1640 Sint-Genesius-Rode
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BRUNO VANDEN BROECKE
& VALENTIJN DHAENENS / KVS
JONATHAN
Een palliatieve zorgrobot is versneld in roulatie gebracht
wanneer de woonzorgcentra in een lockdown worden
geplaatst. JONATHAN is een poëtische voorstelling over een
bevreemdende conversatie tussen een robot, een mens en het
publiek. Een avond vol verwondering en twijfel over wat het
betekent om een mens te zijn en hoe we moeten omgaan met
verrassingen en tegenslagen.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

do 1 dec 2022, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Muziek
TIJS VANNESTE & DE PELIKANEN
WILDGROEI - CONCERT
Tijs Vanneste (DE KEMPING) was niet weg te branden van
het scherm. De muziek bij DE KEMPING 2 gooide hij samen
op een plaat, alle nummers zijn geïnspireerd op de avonturen
op de camping en van de deelnemers. Live omringt Tijs zich
met topmuzikanten van o.a. TRIGGERFINGER en TC MATIC.
Het speelplezier zal van het podium spatten!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 2 dec 2022, 20.15u
prijs: € 25 / abo: € 23 / -21: € 10

Humor
HENK RIJCKAERT
INFLUENCER
Mensen die Henk Rijckaert al een tijdje volgen, weten het. Hij
is niet van social media weg te slaan. Instagram, YouTube,
Facebook … Hij staat dan ook dagelijks in contact met al zijn
volgers. Dat maakt van hem een INFLUENCER. En hij heeft
een belangrijke boodschap: koop tickets voor deze voorstelling!
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

vr 2 dec 2022, 20.30u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
© Krew
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HET NIEUWSTEDELIJK
VREDE, LIEFDE & VRIJHEID

Theater

In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van
Versailles ontmoeten de jonge econoom John Maynard Keynes
(Michaël Pas), de ballerina Lydia Lopokova (Clara Cleymans)
en Charles D.B. King (Prince K. Appiah), de gezant van Liberia,
elkaar in een hotellobby in Parijs. De Grote Oorlog is achter de
rug, de sfeer is uitgelaten. De twenties staan ready to roar ! Er
ontspint zich een gesprek over vrijheid, waarnaar ze alle drie
op zoek schijnen te zijn.
Extra: regisseur Stijn Devillé geeft om 19u30 een gratis
inleiding in de foyer.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Boumediene Belbachir

do 8 dec 2022, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Familie

DE PROEFKONIJNEN
DE SLEUTEL VAN DE SINT (4-10 J.)
Meer en meer schoorstenen verdwijnen, dus heeft de Sint
almaar creatievere manieren nodig om de pakjes te bezorgen.
Maak kennis met Krik-Krak, de ‘sinterlijke sleuteldrager’.
Hij heeft een héél grote verantwoordelijkheid. Wat als hij
de sleutel verliest die toegang biedt tot alle huizen? Zijn
verstrooidheid maakt zijn taak extra moeilijk. Raakt de Sint op
6 december wel binnen met al zijn pakjes? Met jullie hulp komt
het vast weer helemaal goed!
GC DE MOELIE
Linkebeek

zo 4 dec 2022, 15.00u
prijs: € 9 / abo: € 7
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STAN VAN SAMANG
ANDERS DAN ANDERS - THEATERTOUR
Stan Van Samang trekt opnieuw de theaters in met een
nieuwe indoorshow ANDERS DAN ANDERS. Met deze nieuwe
theatertour breit hij een passend vervolg aan zijn vorige tour
OP DE SCHOOT waamee hij ook al te gast was in CC de
Meent in 2017.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
do 15 dec 2022, 20.15u
prijs: € 30 / abo: € 28 / -21: € 10

Muziek

Theater
JR.CE.SA.R, ARSENAAL EN KVS
VADERLANDSLOOS
Op zijn identiteitskaart stond niet Belg of Zuid-Afrikaan.
VADERLANDSLOOS stond er in drukletters op. Als kind
creëerde hij dan maar zijn eigen land waarin hij met al zijn
demonen ging wonen. Een opzwepende en beklijvende
voorstelling waarin Junior Mthombeni je met zijn muzikale
kompanen zijn familiegeschiedenis vertelt en zijn eigen verhaal
verweeft en deelt met het publiek.
Extra: om 19.30u start een gratis inleiding door onze
huisspreker Bert Demunter.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 16 dec 2022, 20u15
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10
© Guy Kokken

25

TINE EMBRECHTS & BAND
KAMELEONIE (8+)
Leonie heeft een speciale ziekte. Ze noemt het
KAMELEONITIS. Ze leeft zich altijd zo hard in in een
verhaal, dat ze even iemand anders wordt. Naar het
schijnt, is de ziekte besmettelijk. Tine Embrechts weet
de vlam in de pan te krijgen als Leonie. Feestelijke
muziek van vier livemuzikanten swingt van het ene
verhaal naar het andere. Een theatraal concert voor jong
en oud!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
zo 18 dec 2022, 15.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
© Diego Franssens

k

Familie - Muzie

Dans
LUCAS KATANGILA
NDOTO
Als kind in Congo spreekt Lucas Katangila niet, hij danst. Als
achtjarige verbergt hij zich in een klein dorpje omgeven door de
natuur om geen kindsoldaat te moeten worden. Op vijftienjarige
leeftijd reist hij door zijn land om zijn boodschap te verspreiden.
Daarna volgt Europa waar hij op extra ellende botst omwille van
zijn Congolese afkomst en zijn moeilijke overlevingssituatie.
Lucas Katangila is winnaar van de Roel Verniersprijs 2020.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

do 22 dec 2022, 20.15u
prijs: € 16 / abo: € 14 / -21: € 10
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© Wim Lanser

DE STAATSOPERA VAN STARA ZAGORA // BULGARIJE
HET ZWANENMEER
De Staatsopera van Stara Zagora brengt het onsterfelijk
sprookje over de liefde en de eeuwige strijd tussen licht en
duisternis. Een magische balletopvoering op de prachtige
muziek van Tsjaikovski. HET ZWANENMEER is de klassieker
onder de klassiekers. Laat je betoveren door kostuums en
decors om bij weg te dromen.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Dans - Klassiek

wo 11 jan 2023, 20.15u
prijs: € 40 / abo: € 38 / -21: € 15
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Muziek
ASTRID NIJGH, SABIEN TIELS, AMARYLLIS
TEMMERMAN EN STEPHANIE STRUIJK
NIJGHSE VROUWEN 2.0
Samen met Sabien Tiels, Amaryllis Temmerman en
Stephanie Struijk grabbelt Astrid Nijgh in het overheerlijke
en bekende repertoire van Lennaert Nijgh. Parels als
VERDRONKEN VLINDER, LAND VAN MAAS EN WAAL,
MALLE BABBE en DE PASTORALE komen uit zijn pen.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Poseer.be

do 12 jan 2023, 20.30u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Theater

LOGE 10
DIAL M FOR MURDER
Tony Wendice is met de rijke Sheila getrouwd. Sheila is eerder
bevriend geweest met de schrijver Max, van wie ze nog altijd
een brief in haar tas bij zich draagt. Tony bedenkt een plan om
zijn vrouw hiermee te chanteren. Wanneer dit plan mislukt,
probeert hij haar met een list te vermoorden om alsnog haar
geld in handen te krijgen. Als ook hier de uitvoering misloopt,
moet hij improviseren. Het toneelstuk waarop Hitchcock zijn
film baseerde.
Extra: om 19.30u start een gratis inleiding door onze
huisspreker Bert Demunter.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
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vr 13 jan 2023, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

ALEX AGNEW
WAKE ME UP WHEN IT’S OVER
Kom ontdekken wat je krijgt als je een komiek
twee jaar lang opsluit in zijn hoofd.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 14 jan 2023, 20.15u
prijs: € 31 / abo: € 31 / -21: € 31

Humor
29

Theater
Klassiek
WALTER HUS – ACADEMIE ORFEUS
APERITIEFCONCERT
Het jaarlijkse APERITIEFCONCERT in samenwerking met
Academie Orfeus is niet meer weg te denken uit ons aanbod.
Deze keer is pianist, improvisator en componist Walter Hus te
gast. De receptie na het concert is de ideale gelegenheid om
samen te klinken op 2023!

do 19 jan 2023, 20.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

COMP. MARIUS
ANATOLE

GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

In ANATOLE voeren losbandige vrijgezellen en slimme
vrouwen de dans. Iedereen zoekt naar de liefde in deze
komedie waarin uiteindelijk iedereen zowel bedrieger als
bedrogene blijkt te zijn.
Met ANATOLE waagt het openluchtgezelschap COMP.
MARIUS zich opnieuw aan de zaal. Een subtiele tekst en
een paar spots. Meer hebben Kris Van Trier en kompanen
Evelien Bosmans, Herwig Ilegems en Lukas De Wolf niet
nodig om de spelende mens centraal te stellen.

zo 15 jan 2023, 11.00u
prijs: € 15 / abo: € 13 / -21: € 10

GC DE MOELIE
Linkebeek
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NATASHIA KELLY
DEAR DARKENING GROUND – JAZZLAB
Zangeres Natashia Kelly omringt zich met toppers uit de
Belgische jazz en werkt met een bijzonder concept: de plaats
van de mens in de natuur. Ze haalde inspiratie bij dichters
als W.B. Yeats. De muzikanten zitten verankerd in de jazz,
maar laten ook pop en folk binnensijpelen. Een open en
toegankelijke jazzavond die recht naar het hart gaat!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

do 19 jan 2023, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
© Bas Verbruggen
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Muziek

SENNE GUNS
SENNE & LOKKO (TRY-OUT)
Nederlandstalige zanger en songschrijver van onder meer
‘DE GOUDVIS’, cabaretier ondersteboven aan de piano in het
bejubelde debuut ‘OPUS 3’, muzikant bij Admiral Freebee,
muzikale chef-kok in de fel gesmaakte Koken met classicspodcast op Radio1, helft van het prettig gestoorde huisorkest
in de ‘POPQUIZ’ op tv: Senne Guns kan wel wat. Maar ook
heel veel niet. Gelukkig is er Lokko. Lokko is naast drummer
bij onder meer Buurman en Douglas Firs, ook die andere helft
van het ‘POPQUIZ’-huisorkest: de beat, de bas, het brein, de
blokfluit. In duo gooien ze oud én nieuw Senne Guns-repertoire
samen met beproefde ‘POPQUIZ’-ingrediënten in de blender.
Welkom in het muzikale universum van SENNE EN LOKKO.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Julie Rommelaere

do 19 jan 2023, 20.30u
prijs: € 15 / abo: € 13 / -21: € 10
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Muziek
GUIDO BELCANTO
IN DE KRONKELS VAN MIJN GEEST
+ LITTLE KIM ALS VOORPROGRAMMA
We zullen Guido Belcanto zien en horen zoals we
hem kennen: als onze enige ware zanger van het
levenslied, de troubadour der gebroken harten die de
onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt met
groot mededogen en een verzachtende en troostende
humor. Little Kim (Kadril) zorgt voor het ideale
voorprogramma.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 20 jan 2023, 20.15u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 10

32

© Dries Segers

STEFAAN VAN BRABANDT, SIEN EGGERS
& FRANK FOCKETYN
SARTRE & DE BEAUVOIR
Na SOCRATES, MARX en SPINOZA komt filosoof &
theatermaker Stefaan van Brabandt met het vierde luik in zijn
theaterreeks rond grote filosofen. Geen monoloog, maar een
dialoog deze keer. En wel tussen het beroemdste koppel uit de
geschiedenis van de filosofie. Frank Focketyn & Sien Eggers
kruipen in de huid van Jean-Paul Sartre & Simone de Beauvoir.
Extra: Stefaan van Brabandt geeft om 19.30u een gratis
inleiding in de foyer.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
© Koen Broos

Theater

DEEP BRIDGE
SNEEUWWITJE, DE MUSICAL (4+)

za 21 jan 2023, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Familie

Na o.a. DOORNROOSJE en ASSEPOESTER komt de
prachtige spektakelmusical SNEEUWWITJE naar Alsemberg.
Wanneer de koningin van haar magische toverspiegel hoort
dat Sneeuwwitje het mooiste meisje van het land is, bedenkt
ze een list om voor eens en altijd verlost te zijn van haar.
Maar wat als Sneeuwwitje zelf haar lot zou kiezen? Een
sprookjesklassieker voor iedereen vanaf 4 jaar!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

zo 22 jan 2023, 15.00u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 10
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SPROOKJES ENZO
KAT MET LAARZEN (6+)
Hé jij ... Ja jij ... Ik heb het tegen jou! Zou jij een kat vertrouwen
die laarzen aan heeft en die kan praten? Ik wel, want deze kat
is een ongelofelijk beest: hij kan toveren. Ik heb horen zeggen
dat hij een bedelaar in een prins heeft veranderd, en een reus
in een muisje … En dan heeft hij er ook nog voor gezorgd dat
zijn baas een kasteel kreeg en met de dochter van de koning
kon trouwen. Die kat dus … die met laarzen. Die kat laat weten
dat als je komt, je misschien … heel misschien … zijn laarzen
eens mag passen.
© Rudi Schuerewegen

Familie

GC DE MOELIE
Linkebeek
zo 5 feb 2023, 15.00u
prijs: € 9 / abo: € 7

Humor
ERIK VAN LOOY
VERSLAAFD
Erik Van Looy kennen we als de goedlachse presentator van
DE SLIMSTE MENS TER WERELD. In VERSLAAFD vertelt
hij met veel humor over de eerste 60 jaar van zijn roemrijke
filmverleden.Mis deze unieke show niet, want het zou wel eens
de laatste keer kunnen zijn dat Erik het zich allemaal nog kan
herinneren.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
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do 9 feb 2023, 20.15u
prijs: € 25 / abo: € 23 / -21: € 18

DUDA PAIVA COMPANY
BRUCE MARIE (16+)
Duda Paiva is een meester in het creëren van personages uit
schuimrubber die hij vervolgens met een fabelachtige techniek
tot leven brengt. Zijn poppenspel is virtuoos en humorvol,
maar ook kritisch. Met zijn flexibele danspartners bouwt hij
een ongrijpbare en magische wereld op. In BRUCE MARIE
duikt Duda Paiva in het transhumanisme en toont een blik
op de toekomst waar je je via een chip van je lichamelijke
beperkingen zou kunnen ontdoen.
Extra: na de voorstelling beantwoordt Paiva graag jouw
vragen tijdens een nagesprek.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Conni Trommlitz

Dans - Theater

SOULSISTER
THEATERTOUR
Soulsister ontving terecht de “LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD” op de MIA’s. Sinds hun oprichting in 1986 bleef een
ding onveranderd: het hart van Soulsister slaat het snelst op
het podium. Daarom gaan ze opnieuw op tour. Soulsister is
terug, en hoe!

vr 10 feb 2023, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Muziek

CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 11 feb 2023, 20.15u
prijs: € 30 / abo: € 28 / -21: € 10
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NAIMA JORIS
THEATERTOUR
Naïma Joris kreeg de titel van “Belpopbelofte” op Radio1, een
nominatie voor de MIA’S in de categorie “Doorbraak”. Een dame
die je kan ontdekken op ons podium, nu het nog kan. Verwacht
een intieme setting, songs die raken en troosten, een avond die
je niet onbewogen zal laten.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
vr 17 feb 2023, 20.15u
prijs: € 22 / abo: € 20 / -21: € 10

© Lien Peters

Muziek

NIGEL WILLIAMS
DE WEG KWIJT

Humor

Nigel Williams is de weg kwijt. Durf samen met hem
de absurditeit van deze gekke tijden, van de nieuwe
realiteit onder ogen zien en er hard om lachen. Humor
is sterker dan alle vaccins, therapieën en fakenews
samen. Laat ons samen lachen, want zijn we niet
allemaal wat de weg kwijt?
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 18 feb 2023, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

36

© Gwenny Eeckels

HELMUT LOTTI
THE BEST OF

Muziek

Helmut Lotti selecteert zijn lievelingsnummers uit zijn rijk
gevuld oeuvre. Hij wordt live begeleid door 6 muzikanten.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
vr 24 feb 2023, 20.15u
prijs: € 33 / abo: € 31 / -21: € 15

Theater

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER
VIERT 400 JAAR MOLIÉRE
DE ZUGEZEIDE ZEEKE
Toneelauteur Molière werd 400 jaar geleden geboren.
In 1673 ging LE MALADE IMAGINAIRE in première,
het is meteen ook zijn laatste creatie. Het Brussels
Volkstejoêter brengt zijn versie van deze klassieker.
Een avond vol zorgeloos plezier!

za 25 feb 2023, 20.15u
zo 26 feb 2023, 15.00u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel
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DEC-MUSICALS
DAT HEET DAN GELUKKIG ZIJN
De musical DAT HEET DAN GELUKKIG ZIJN is gebaseerd
op het gelijknamige boek, geschreven door Mary Boduin. De
voorstelling vertelt haar meeslepende levensverhaal als actrice
en tekstschrijfster, maar vooral van de levensgenieter die zij is,
alsook van haar sterke band met Ann Christy. Een voorstelling
met een lach en een traan waarbij je niet anders kan dan
gelukkig worden door de prachtige muziek.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 3 maa 2023, 20.00u
za 4 maa 2023, 20.00u
zo 5 maa 2023, 14.00u
prijs: € 24 / abo: € 22 / -21: € 22
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TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER THYSSEN,
BERT VERBEKE
PERPETUUM MOBILE

Theater

Vijf jaar na het uit elkaar vallen van hun succesrijke
cabaretgroep en na de dood van het vierde lid, Quinten,
besluiten de drie overgebleven leden hun gezelschap nieuw
leven in te blazen. Maar zijn de wonden uit het verleden niet te
diep om te helen? Kan een groep wel hetzelfde blijven als de
individuen veranderen? En zijn we eigenlijk ooit in staat om te
vergeven? Een tragikomisch verhaal over het faillissement van
ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.
GC DE MOELIE
Linkebeek

do 9 maa 2023, 20.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
© Benny De Grove

Theater

- Show

HETTY HELSMOORTEL
PI-DAG : MISSIE 2022
CC de Meent viert π-dag met een scherpe analyse
van het voorbije wetenschapsjaar. Daarvoor zorgt
wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel (Nerdland, Sound
of Science) en dat doet ze in haar kenmerkende stijl: helder,
humoristisch en hoopvol. Ze heeft dan ook de unieke gave om
ingewikkelde dingen begrijpelijk uit te leggen aan een groot
publiek. Hoe zit het met de James Webb-telescoop en waarom
draag je best geen juwelen die 5G-stralen blokkeren?
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

di 14 maa 2023, 20.15u
prijs: € 16 / abo: € 14 / -21: € 10
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© Krew

JERON DEWULF
ER WAS EENS
Jeron Dewulf is acteur, improvisator en comedian, bekend
van de populaire reeksen FOUTE VRIENDEN en ADVOCAAT
VAN DE DUIVEL op 2BE. In ER WAS EENS … toetst hij de
harde realiteit aan het parallelle universum van de sprookjes.
We gaan lachen met wolven, prinsessen en opgegeten
grootmoeders.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

do 16 maa 2023, 20.30u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
© Ellie Van den Brande
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Muziek
FLIP KOWLIER
THEATERTOUR
Flip Kowlier is terug met nieuw werk. De inspiratie vond zijn
weg naar de hals van de gitaar. Hij dook samen met zijn band
de studio in en trekt nu opnieuw de theaters in.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 17 maa 2023, 20.15u
prijs: € 26 / abo: € 24 / -21: € 10
© Piet Stellamans
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Muziek
STATUS QUO FOREVER
TRIBUTE TO STATUS QUO
Status Quo scoorde met zijn eigen kenmerkende stijl in het
Verenigd Koninkrijk meer dan 60 hits waarvan er 22 de top 10
haalden. Ook wereldwijd succes bleef niet uit.
Status Quo Forever werd in 2017 opgericht door uitstekende
muzikanten en brengt een show met de energie en rauwheid
waar Status Quo om bekend staat. Ook hun harmonieuze
samenzang en gitaarspel doen de Britse rockband alle eer aan.
Bekende meezingers en minder bekende juweeltjes passeren
de revue.
GC DE MOELIE
Linkebeek
za 18 maa 2023, 20.00u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Humor
GUNTER LAMOOT
THE ONE AND LONELY
Gunter Lamoot is niet voor een gat te vangen, al 27 jaar en
omnimediaal. Wie hem een label wil opkleven, komt bedrogen
uit. En wie in zijn hoofd wil kruipen, loopt er reddeloos verloren.
Na 8 jaar is dit zijn 6e theatershow. En echt waar: ’t is de
moeite. Een bonte avond op z’n Lamootjes!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 18 maa 2023, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
40

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER
DE POEPA
André, 80-jarige weduwnaar en vader van 2 dochters, merkt
dat er iets aan het veranderen is. Hij voelt zich bedreigd,
achtervolgd en verliest zijn oriëntering. Net alsof hij kleine
gaatjes in zijn geheugen heeft. Tegenover zijn oudste dochter
doet hij alsof er niets aan de hand is. Toch is het duidelijk dat
hij het stilaan alleen niet meer aankan. Zij zorgt voor hulp, wat
haar door haar trotse vader niet in dank wordt afgenomen. Net
nu zij met haar nieuwe partner in Londen wil gaan wonen …
Een verrassend stuk, vreemd, komisch ook, maar genadeloos.
Een oude man op zoek naar zichzelf in een wereld die
langzaamaan uitdooft.
GC DE MOELIE
Linkebeek
do 23 maa 2023, 20.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

Theater

© Brusseleir.eu

Muziek - Klassiek
IZUMI – PIANODUO
KLASSIEK CONCERT IN DE GEEST VAN TEIRLINCK
Het Huis van Herman Teirlinck is gastheer voor onze klassieke
concertenreeks ‘In de geest van Teirlinck’. Izumi is een van de
toonaangevende pianoduo’s in België. Het duo fonkelt, is spits,
geraffineerd, maar ook lyrisch en zangerig. Ze brengen onder
meer werk van Teirlincks vriend Paul Gilson en andere stukken
uit de “Belle Epoque”-periode.
CC DE MEENT
OP LOCATIE: Huis van Herman Teirlinck,
Uwenberg 14, 1650 Beersel.

zo 26 maa 2023, 14.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
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PROFOUND OBSERVER & BERT JORIS
CLUBCONCERT - JAZZLAB
Saxofonist/componist Lennert Baerts nodigt voor zijn tournee
en album een Belgisch jazzicoon uit. Bert Joris is een van
de weinigen die als muzikant, componist én arrangeur op
het hoogste niveau werkt. Hij is tot ver over de landsgrenzen
vermaard en in combinatie met de jonge muzikanten van
Profound Observer leidt het tot een kruisbestuiving die zoveel
meer is dan de som der delen. Een nieuw en een vertrouwd
geluid, samen te ontdekken.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

wo 29 maa 2023, 20.15u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10

© Jordi Koninx

azz

Muziek - J

Muziek
PIETER EMBRECHTS, NOEMIE SCHELLENS
& MAARTEN VANDENBEMDEN
LA SERENATA

© Koen Broos

wo 29 maa 2023, 20.30u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10
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Sopraan Noémie Schellens en gitarist Maarten Vandenbemden
brengen je serenades van onder de Napolitaanse zon tot in
de geurige tuinen van Aranjuez. Zanger, acteur en rasverteller
Pieter Embrechts zorgt voor prachtige liefdesgedichten,
verhalen en songs over de liefde.
GC DE BOESDAALHOEVE
OP LOCATIE: Sint-Barbarakerk,
Gehuchtstraat 186,1640 Sint-Genesius-Rode

CIRCUMSTANCES / PIET VAN DYCKE
EXIT
EXIT is een spannende, impressionante en fysieke
circusvoorstelling waar beweging, partner-acrobatie
en balansbord samenvloeien. Vier individuen
verschijnen en verdwijnen. Ze lopen, botsen, klimmen,
dragen en balanceren in een grote indrukwekkende
installatie met een draaiende muur en zwevende
deuren. In hun zoektocht naar onafhankelijkheid hebben
ze elkaar meer dan ooit nodig. Ze houden elkaar in
evenwicht, maar brengen elkaar ook uit balans.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

© Lidewei Meijers

Circus

do 30 maa 2023, 20.15u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10

Humor
GUGA BAUL EN JONAS VAN THIELEN
BADJE VOL MET STROOP
Guga Baul en Jonas Van Thielen nemen je mee op een
heerlijke trip naar de beste Vlaamse fictie van de jaren 80 en
90. Spilfiguur van hun verhaal: de Vlaamse oppergod van de
comedy, Urbanus. De reis brengt hen verder naar POSTBUS
X, KULDERZIPKEN... Een wonderlijke avond over Vlaamse
fictieklassiekers, voor iedereen van 8 tot 88 jaar.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

vr 31 maa 2023, 20.15u
prijs: € 22 / abo: € 20 / -21: € 16
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Klassiek - Theater
VLAAMS MUZIEKTHEATER
DE TSAREWITSCH
DE TSAREWITSCH is dé succesoperette van
Franz Lehàr. Een hoogtepunt uit het zilveren tijdperk
van de Weense operette met werkelijk alles erop
en eraan, meeslepende muziek, wervelend ballet
en meezingaria’s. Lehár slaagde erin de Russische
cultuur te vermengen met Napolitaanse levensvreugde.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

za 1 apr 2023, 20.15u
prijs: € 30 / abo: € 28 / -21: € 15

Familie
ULTIMA THULE
KOM HIER (6+) & BEELDENDE INSTALLATIE MEMO
KOM HIER brengt een ode aan de verbeelding en de fantasie.
Vanuit de prachtige tribune die speciaal voor deze voorstelling
werd gemaakt, volgen we via figurentheater, schaduwspel en
soundscapes het hoofdpersonage doorheen drie imaginaire
werelden. Verwacht je aan een poëtische, grappige en tedere
familievoorstelling. Na de voorstelling word je uitgenodigd
om met je gezin zelf op ontdekking te gaan in de beeldende
installatie MEMO.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

zo 2 apr 2023, 13.30u, 15.00u en 16.30u
prijs: € 16 / abo: € 14 / -21: € 10
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© Sofie Jaspers

ABATTOIR FERMÉ
GLITCH
GLITCH laat je even door de scheuren van onze realiteit
heen kijken. Misschien is onze werkelijkheid een videogame
bestaande uit personages met een beperkt repertoire aan
voorgeprogrammeerde zinnen en bewegingen? Wat als die
realiteit aan het haperen gaat en in een loop glijdt? Stef
Lernous tovert een verrukkelijk vormgegeven onderwereld
tevoorschijn waarin vijf woelige zielen elkaar treffen met
verontrustende en licht psychedelische gevolgen.
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Theater

do 6 april 2023, 20.15u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 12
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Muziek
RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
OP ALGEMENE AANVRAAG
Samen met zijn straffe kompanen
staat Raymond wederom paraat om de
onweerstaanbare lokroep van de podia te eren
met zijn talloze evergreens die al lang gebeiteld
staan in ons collectief geheugen. Altijd weer leverfris,
en gebracht met zoveel branie, dat je nooit genoeg
krijgt van deze onverslijtbare klasbak.Tijdloos rockend,
ontroerend, frivool, vurig en puur, én op algemene
aanvraag: gaat dat zien!
CC DE MEENT
Alsemberg / Beersel

Muzie

za 8 apr 2023, 20.15u
prijs: € 28 / abo: € 26 / -21: € 10

k - Kla

ssiek
LIEDDUO FLEUR EN SIMON
KLASSIEK CONCERT IN DE GEEST VAN TEIRLINCK
Het Huis van Herman Teirlinck is gastheer voor onze klassieke
concertenreeks ‘In de geest van Teirlinck’. Liedduo Fleur en
Simon (sopraan Fleur Strijbos en pianist Simon De Paepe)
brengen werk van de Merchtemse componist en vriend van
Herman Teirlinck: August De Boeck.
CC DE MEENT
OP LOCATIE: Huis van Herman Teirlinck,
Uwenberg 14, 1650 Beersel.

zo 23 apr 2023, 14.00u
prijs: € 18 / abo: € 16 / -21: € 10
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4HOOG
KOM WEL (3+)
Een kleurrijke, surreële jazzy-countryvoorstelling over jezelf
zijn, over samen en alleen, over wachten en nog eens
wachten, over verjaren, over anders zijn en toch ook niet.
En dat alles overgoten met een vleugje magie voor kinderen
vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Jeroen Vanneste

Familie

zo 23 apr 2023, 14.00u
prijs: € 10 / abo: € 8

Muziek
AXL PELEMAN, NEEKA, MAARTEN FLAMAND, ESTHER
LYBEERT EN WOUTER MATTELIN
HISTORY OF SONGFESTIVAL
Beleef samen met Axl Peleman, Neeka, Maarten en Esther
van The Antler King en Wouter Mattelin de wonderjaren van
het songfestival. De jaren van ‘POUPÉES’ en ‘PUPPETS’,
van ‘VOLARE’, ‘WATERLOO’ en ‘J’AIME LA VIE’.
Doorspekt met de leukste anekdotes en fijne weetjes.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Koen Bauters

do 27 apr 2023, 20.30u
prijs: € 20 / abo: € 18 / -21: € 10
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THEATER TIERET
OLLEKE BOLLEKE (4+)

Familie

Ontmoet Olle met zijn hoofd vol vragen. Olle heeft 1 mama en
1 papa, 2 huizen, 4 oma’s en 4 opa’s, en honderdmiljoenmiljard
knuffels. Olle heeft één dikke vriend die overal met hem
naartoe gaat. ‘Olleke Bolleke’ is een beeldende, poëtische
maar vooral ook hilarische voorstelling over scheiding, kleine
pijntjes en groot verdriet. Een voorstelling op maat van onze
kleine theatervrienden!
zo 7 mei 2023, 15.00u
prijs: € 9 / abo: € 7

Familie
JAHON
GEHEIMEN (6+)
Zoals elk jaar komt er een leerling-tovenaar naar het kasteel
van de toverbaron.
Hij krijgt de opdracht om drie geheimen te ontrafelen.
Gewapend met zijn koffer stapt JAHON het oude kasteel
binnen. Pas als hij de drie geheimen ontrafeld heeft, komt hij
het echte geheim te weten. Een voorstelling waarin muziek,
poppentheater en goochelarij elkaar magisch aanvullen.
GC DE MUSE, DROGENBOS
OP LOCATIE: GBS de Wonderwijzer,
Steenweg op Drogenbos 252, 1620 Drogenbos

wo 24 mei 2023, 14.00u
prijs: € 8 / abo: € 6
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GC DE MOELIE
Linkebeek

Muziek

HIGH VOLTAGE
TRIBUTE TO AC/DC
AC/DC, de bestverkopende hardrockband ooit,
heeft een gigantisch aantal fans over de hele
wereld.
De energie die de groep uitstraalt is ongezien. De
tributeband High Voltage, die intussen meer dan
600 shows op de teller heeft staan, wordt aanzien
als de band die AC/DC het best benadert. Vijf
ervaren muzikanten geven zich bij elk optreden
volledig en slagen er telkens in om het publiek uit
zijn dak te laten gaan op de bekende hits.
GC DE MOELIE
Linkebeek

© Kim Dejace

za 27 mei 2023, 20.00u
prijs: € 20 / abo: € 18

Familie

SPROOKJES ENZO
DE TUIN (1+)
Welkom in ‘De tuin’. We nemen je mee en jij helpt ons een
verhaal te vertellen van een tuin in al zijn seizoenen. Ontdek
een magische wereld met wolken in de vorm van een spiegel,
een nestschommel, magische eieren vol licht en veel meer.
Een magische voorstelling voor peuters vanaf 1 jaar. Vanaf
de middag kan je genieten van onze familiedag boordevol
creatieve activiteiten en animatie.
GC DE BOESDAALHOEVE
Sint-Genesius-Rode

© Rudi Schuerewegen

zo 11 jun 2023, 11.00u
prijs voorstelling + familiedag: € 12 /
voorstelling: € 10 / familiedag: € 7
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ZOMERYOGA

KUNSTENBO(!)SDESARTS

Ook deze zomer kan je in de foyer van CC de Meent terecht
voor de zomer yin yoga. Yin yoga is geschikt voor iedereen,
van erg stijf tot super flexibel, van helemaal nieuw in yoga tot
zeer ervaren

Pinkstermaandag is KUNSTENBO(I)SDESARTS opnieuw
te gast in het Kasteelpark in Lembeek voor een feestelijke
en culturele ontmoeting tussen Vlamingen en Walen. Kom
al wandelend genieten van verrassende voorstellingen,
concerten,…
KUNSTEN BO(!)S DES ARTS is een initiatief van
de culturele centra van Halle, Beersel, Itter, Tubeke,
Kasteelbrakel, Rebecq en het cultureel centrum van
Waals-Brabant.

PRAKTISCH:
Data: 13/6 - 20/6 - 4/7 - 18/7 - 25/7 - 1/8 - 8/8 - 15/8 - 22/8
Level 1 (reeds enkele yogalessen geproefd): 18.30u-20u
Level 2 (minstens 10 yogalessen gevolgd) 20.30u – 22u
Prijs: € 12/les (inschrijven per les)
Max. 15 deelnemers/les

ma 06 jun 2022
Kasteelpark Lembeek

RANDATLAS SLAAT TENTEN OP AAN HET
WINDERICKXPLEIN
FEESTELIJK OPENINGSFEEST
CC de Meent en de Bib slaan de handen in elkaar voor
een bruisend openingsfeest. Een hele dag (en avond!)
lang zijn er tal van activiteiten, workshops, expo’s, een
theatervoorstelling, optreden en dansfeest.

In en rond een tent wordt een warme ontmoetingsplek
gecreëerd waar alle Alsembergenaren zich snel thuis zullen
voelen. Kom langs, laat je onderdompelen in het verleden
van Alsemberg en deel je verhaal met je dorpsgenoten.
Er worden verschillende activiteiten opgezet om verhalen
met elkaar te delen. Kom zeker een kijkje nemen en deel je
eigen verhalen.
za 18 jun 2022 t.e.m. zo 19 jun 2022
Het volledige programma vind je op onze website en de
website van gemeente Beersel.

za 3 sep 2022
Het volledige programma vind je op onze website.
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NOWHERE
In dit Vlaams drama vult ex-truckchauffeur André (Koen De Bouw)
zijn dagen met het opknappen van
een afgelegen baancafé.
Tot hij wordt opgeschrikt door een
inbraakpoging van een dakloze
tiener.
zo 5 jun 2022, 20.00u

LA VITA E BELLA
Prachtige en ontroerende klassieker
van Roberto Benigni. Nu eenmalig
terug op ons grote scherm.
di 7 jun 2022, 20.00u

FILMS TUSSEN HALF MEI EN HALF JULI
Tot half juli kan je in CC de Meent op
zondagavond terecht voor de recentste topfilms.
Koop nog snel je filmpas(€10) en geniet van al
deze films voor slechts €5/film.
Je koopt je filmpas eenvoudig via de website of
aan de balie. Geen filmpas? Dan betaal je € 7.
52

DRIVE MY CAR
Meeslepend Japans epos over liefde en verraad, verdriet en acceptatie. Overladen met prijzen op het
Filmfestival van Cannes en Oscar
voor de beste Internationale film.
zo 12 jun 2022, 20.00u

LICORICE PIZZA
Een van de allermooiste
filmbelevingen van het jaar over
een avontuurlijke eerste liefden
begin jaren ’70 aan de zonnige
westkust van Amerika.
zo 19 jun 2022, 20.00u

NOBODY HAS TO KNOW
Prachtige Belgische productie
(Bouli Lammers)! Een geval van
geheugenverlies herschrijft het verleden in dit verrassend romantisch
drama in de Schotse Hooglanden.
zo 3 jul 2022, 20.00u

WEST SIDE STORY
De herwerking van Steven Spielberg van deze klassieker zorgt er
voor dat we dansend de zomer
ingaan.
zo 10 jul 2022, 20.00u
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SCHATTEN VAN VLIEG
‘Schatten van Vlieg’ is een themawandeling of -fietstocht
die je in juli en augustus met het hele gezin kan maken in
Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos. Onderweg
kom je opdrachten in het thema van ‘Ruik jij wat ik ruik?’
tegen. Wie alle opdrachten kan uitvoeren, ontdekt een
code waarmee je een schatkist kan openen.
Op zondag 26 juni van 11.00 tot 16.00 uur organiseren we
samen met GC de Moelie en GC de Muse het startfeest
van ‘Schatten van Vlieg’ op de FeliXart-site in Drogenbos
(Kuikenstraat 6). Geniet van de leuke en spectaculaire
optredens of neem deel aan een of meerdere workshops.
MEER INFO: www.deboesdaalhoeve.be

ATELJEE KADEE
Creatief bezig zijn met je handen is weer hip! Ben
je tussen 8 en 12 jaar oud? Ben je handig en wil je
graag nieuwe technieken leren? Kom dan naar Ateljee
Kadee. In deze maandelijkse ateliers werk je steeds
rond verschillende technieken en een vooraf bepaald
thema dat telkens varieert. Of je nu veel ervaring hebt
of je pas je creatieve talenten ontdekt en ontwikkelt:
iedereen is welkom.

DATA: 24/09 - 15/10 - 20/11 - 17/12
Telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur
EZELSOOR

PRIJS: € 7

In GC de Boesdaalhoeve kan je op vrijdag 2 september
van 15.30 tot 19.30 uur je boeken op een originele manier
komen kaften. Een gratis boekenkaftdag boordevol
animatie voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar!
MEER INFO: www.deboesdaalhoeve.be
SMART CAFÉ
25 JAAR BOESDAALHOEVE
In 2022 vieren we ons 25-jarig bestaan. En bij een
verjaardag hoort natuurlijk een feest. Beter nog: een
feestweekend! Op zaterdag 10 en zondag 11 september
kan je genieten van een gevarieerd programma met
optredens, workshops en randanimatie, voor jong en
minder jong. Je kunt er ook proeven van wat Rodense
verenigingen te bieden hebben. Tussen alle activiteiten
door, kan je steeds terecht in onze bar om te genieten van
een hapje en een drankje.
DATA: 10/09 - 11/09
MEER INFO: www.deboesdaalhoeve.be

In het Smart Café ga je aan de slag met je tablet of
smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellig
en leerrijk moment. Je ontdekt samen met anderen
de uitgebreide mogelijkheden van je toestel en wisselt
ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een bepaald
onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft
uitleg en staat klaar om te antwoorden op je vragen.

DATA: 24/10 - 21/11 - 12/12 (van 14.00 uur tot 16.00 uur)
PRIJS: € 5
LOCATIE: LDC De Boomgaard, Zoniënwoudlaan 68,
1640 Sint-Genesius-Rode
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GAMEBEEK + GAMEBEEK JR.
1 keer per maand ben je vanaf 20 uur welkom in de Moelie
om te gamen. Wij zorgen voor spectaculaire games en virtual
reality. Jij komt met je vrienden gamen op groot scherm en
op verschillende tv’s. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom bij
Gamebeek. Ben je tussen 8 en 14 jaar? Dan kan je van 15.30
uur tot 18.00 uur komen gamen in onze Gamebeek jr-editie op
dezelfde dagen.
DATA: 30 sep - 28 okt - 25 nov - 23 dec
MEER INFO: www.demoelie.be

MOELIEMATINEE
Ontmoetingsnamiddagen voor iedereen die 55+ is.
1 dinsdagnamiddag per maand ben je van 14 tot 17
uur welkom in de Moelie. Je kunt er deelnemen aan
leuke activiteiten en gezellig praten met vrienden en
kennissen. Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod en
gezelligheid. En jij komt je lekker ontspannen in een
aangename, ongedwongen sfeer. Vooraf inschrijven is
verplicht (02 380 77 51 – info@demoelie.be).

DATA IN HET NAJAAR:
27 sep: bingo met leuke prijzen
25 okt: kaart- en spelnamiddag en workshop
29 nov: kaart- en spelnamiddag en workshop
MEER INFO: www.demoelie.be

REPAIR CAFÉ

FILMMATINEE

Op 18/09, 23/10 en 27/11/2022 kan je van
14 tot 18 uur in GC de Moelie terecht om je
defecte spullen gratis te laten herstellen: elektro,
informatica, fietsen, naaiwerk, messen slijpen,
juwelen en klein timmerwerk. Bezoek zeker
ook onze Gratiferia, waar je gratis spullen kan
aanbieden en/of meenemen.

1 dinsdag per maand kan je om 14 uur in GC de Moelie
terecht voor een filmvoorstelling. In het najaar van 2022
staan de volgende films op het programma:
• di 13 sep 2022: House of Gucci
• di 11 okt 2022: Un Monde
• di 8 nov 2022: Dealer

INFO EN DATA:
www.repaircafelinkebeek.be

Je betaalt amper 3 euro
per film.
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STARTFEEST SCHATTEN VAN VLIEG
+ VERENIGINGSFEEST DROGENBOS
Op 26 juni nodigen we je van 11.00 tot 16.00 uur uit voor
het startfeest van Schatten van Vlieg. Kom die dag meer te
weten over de verschillende zoektochten van Schatten van
Vlieg. Geniet van de leuke en spectaculaire optredens voor de
kinderen, maar ook voor de mama’s en papa’s.
11.30 uur: De Bende (met Amy en Luca van ‘K2 zoekt K3’)
14.00 uur: Baba Yega (bekend van ‘Belgium’s Got Talent’)
Vanaf 11 tot 16 uur doorlopend workshops.

EZELSOOR
In GC de Moelie kan je op vrijdag 2 september van
15.30 tot 18.30 uur je boeken op een originele manier
komen kaften. Een gratis boekenkaftdag met animatie
voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar!

MEER INFO: www.demoelie.be

PRIJS: gratis
LOCATIE: FeliXart Museum
Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos.
Gezamenlijke organisatie van GC de Moelie, GC de
Boesdaalhoeve en GC de Muse
Om 17.00 uur start het verenigingsfeest.
17.00 uur: Wendy Van Wanten
19.00 uur: Mathias Vergels

58

PARKENPARADE
Op 10, 11 en 12 juni 2022 keert Drogenbos terug naar
de middeleeuwen. Het hele weekend kan je de sfeer
van toen komen opsnuiven in het middeleeuwse dorp
dat gebouwd wordt op de site van het FeliXart Museum.
Er zullen heel wat activiteiten zijn in het teken van de
middeleeuwen.

MEER INFO: www.demuse.be & www.drogenbos.be

LEGOSTAGE
Haal je LEGO-hartje op en beleef samen met
leeftijdsgenoten een fantastische tijd met ‘LEGO-FUN’.
Voor wie? Kinderen van het 1e tot het 6e leerjaar
Je gaat naar een Nederlandstalige school of hebt een
goede basiskennis Nederlands.
De activiteiten worden volledig in het Nederlands
begeleid.
WANNEER: Van woensdag 2 t.e.m. vrijdag 4
november 2022, telkens van 9 tot 16 uur.
Breng je kind ten laatste om 8.45 uur naar de stage.
Voor wie wil, is er opvang van 8 tot 17 uur.
PRIJS: 98 euro, inclusief begeleiding, verzekering en
al het nodige materiaal. De inschrijving is definitief na
betaling. Je krijgt een fiscaal attest en kan eventueel
ook een deel recupereren via de mutualiteit.

KLEUTERCLUB
Op woensdagnamiddag kan je kind terecht in de kleuterclub
van GC de Muse. We organiseren reeksen van activiteiten
voor kleuters van de 1e en 2e kleuterklas.

MEER INFO: www.demuse.be

SPEELKRIEBELS
Speelkriebels zijn activiteiten voor ouders met kinderen
tussen 6 en 10 jaar oud. Kom elke 3e zondag van de maand
samen met andere duo’s genieten van een fijn ouderkindmoment. Spreek je thuis met je kind een andere taal
dan Nederlands? Geen probleem, ook dan ben je welkom.
Dit is geen opvang. De aanwezigheid van een volwassene
is verplicht.

PRIJS: Je betaalt inschrijvingsgeld per duo van 1 ouder en
1 of 2 kinderen, €5 per activiteit.
MEER INFO: www.demuse.be
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PRAKTISCHE INFO
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KORTINGEN

START VERKOOP

Abonnement

VANAF ZATERDAG 11 JUNI 2022 koop je je tickets voor
cultuurseizoen 2022-2023.
Vanaf 9.00u (abonnementen) en 11.00u (losse tickets).

Kies 4 of meer voorstellingen uit het BUURT-aanbod en
krijg per voorstelling 2 euro korting op de basisprijs.

Jongere tot 21 jaar of student
tot 25 jaar

Je kan naar de meeste voorstellingen uit dit boekje voor €10.

Lid van de Gezinsbond

Je krijgt in alle BUURT-centra 1 euro korting op de basisprijs
(enkel familievoorstellingen).

Leerkracht

In CC de Meent krijgen leerkrachten 1 euro korting per ticket
op vertoon van hun lerarenkaart.

In groep naar cultuur

Kom je met minstens 10 vrienden naar een voorstelling in
CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve of GC de Moelie/Muse?
Dan krijg je per ticket 2 euro korting op de basisprijs.

Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen kopen,
dan krijg je ook je abonneekorting op die tickets. Daarvoor
krijg je bij aankoop van je abonnement een unieke code.
Met die code kan je je abonneekorting toepassen via de
website wanneer je doorheen het seizoen extra tickets
aankoopt.
Gekochte tickets worden niet terugbetaald. Tickets van
voorstellingen die doorgaan in CC de Meent kan je te koop
aanbieden op de ruilbox via www.demeeent.be.

DIT DOE JE EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITES
www.demeent.be
www.deboesdaalhoeve.be
www.demoelie.be
www.demuse.be
Of aan de balies tijdens de openingsuren.
Je kan overal betalen met Bancontact.
Opgelet: in GC de Muse is er geen verkoop.

STARTUUR
Opgelet, respecteer het startuur. Na aanvang van de
voorstelling wordt geen publiek meer toegelaten tenzij tijdens
de pauzes.
BEREIKBAARHEID
Parkingstewards leiden je in CC de Meent naar je
parkeerplaats bij voorstellingen waar veel volk verwacht wordt.
De bussen van De Lijn 136-137-153-155 en van TEC 40
vervoeren je naar CC de Meent.
GC de Boesdaalhoeve is bereikbaar vanuit het NMBS-station
Sint-Genesius-Rode. Ook de bussen van De Lijn 136-137
zetten je af aan het NMBS-station. Na tien minuten wandelen
bereik je GC de Boesdaalhoeve. Parkeren doe je in de
Toekomstlaan.
GC de Moelie ligt vlak naast het NMBS-station Linkebeek.
Parkeren doe je op de parking van GC de Moelie boven aan de
Van Dormaelstraat of op het gemeenteplein van Linkebeek.
ROLSTOELGEBRUIKERS & BEGELEIDERSPAS
CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve, GC de Moelie en GC de
Muse zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je je komst
vooraf meldt, zorgen wij voor een goede plaats. Breng je een
begeleider mee, dan betalen wij zijn of haar ticket op vertoon
van de begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant of de
European Disability Card. Alle info op tel. 02 359 16 00.
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CC DE MEENT
Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg
T 02 359 16 00 • info@demeent.be
www.demeent.be
Open: elke werkdag: 8.30u – 12.00u. en 15.00u – 17.00u.
De balie is bij elke voorstelling van CC de Meent open vanaf 19.00u.
Je kan ook aan de balie terecht voor tickets en info voor
andere voorstellingen.
Vakantiesluiting: ma 11 juli 2022 t.e.m. ma 15 augustus 2022
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GC DE MOELIE-MUSE
Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
T 02 380 77 51 • info@demoelie.be
www.demoelie.be
Open: di, do en vr: 9.00u – 12.30u. en 13.30u – 17.00u.
Ma van 13.30u – 17.00u en wo van 9.00u – 13.00u.
Vakantiesluiting: za 16 juli 2022 t.e.m. ma 15 augustus 2022

© ketan rajpu

GC DE BOESDAALHOEVE
Toekomstlaan 32B, 1640 Sint-Genesius-Rode
T 02 381 14 51 • info@deboesdaalhoeve.be
www.deboesdaalhoeve.be
Open: ma: 13.30u – 20.00u. (tijdens schoolvakanties
13.30u – 17.00u)
Di en vr: 9.00u – 12.30u. en 13.30u – 17.00u.
Wo en do: 13.30u – 17.00u.
Vakantiesluiting: za 9 juli 2022 t.e.m. zo 7 augustus 2022
© Alex

Avalos
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CC DE MEENT
Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg
T 02 359 16 00 • info@demeent.be
www.demeent.be
GC DE BOESDAALHOEVE
Toekomstlaan 32B, 1640 Sint-Genesius-Rode
T 02 381 14 51 • info@deboesdaalhoeve.be
www.deboesdaalhoeve.be
GC DE MOELIE-MUSE
Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
T 02 380 77 51 • info@demoelie.be
www.demoelie.be
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