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VOORWOORD

Waarom kiest u voor ons? 

• Omdat CC De Ververij een warm en open huis wil zijn waar iedereen 
zich welkom voelt.  De deuren van het cultuurcentrum staan open 
voor iedereen! Kom gerust langs en maak kennis met het gebouw 
en het team.

• Omdat CC De Ververij focust op originele en kwaliteitsvolle 
producties die de Ronsische context vertalen en weerspiegelen. 
Daarbij staat de bezoeker centraal en is er ook speciale aandacht 
voor kinderen en families.

•  Omdat de producties die CC De Ververij aanbiedt zeer tastbaar zijn 
en bij voorkeur gekenmerkt worden door een team medewerkers. 
Dit heeft als positief gevolg: de zekerheid van realisaties met een 
rijke bovenlokale uitstraling.

•  Omdat je hiermee de boeiende en bloeiende Vlaamse podiumwereld 
ondersteunt, met als kernwoorden: betrokkenheid, lokale verankering 
en maximale zekerheid.  Dit alles binnen het kader van normen en 
waarden die onze klanten en podiummakers belangrijk vinden.

•  Omdat beeldende kunst een belangrijke rol speelt in het 
Cultuurcentrum. Ronse barst van het talent en aankomend talent.    

•  Omdat we je smaakpapillen prikkelen. In de foyer kan je genieten 
van een kleine knabbel of een verfrissend/verwarmend drankje je 
geserveerd door een team van geëngageerde jonge medewerkers. 
CC De Ververij zorgt altijd voor een gezellig avondje uit.

Daarom dus.

Veel luister- en kijkplezier in CC De Ververij
Joris Vandenhoucke 
Schepen van cultuur
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MUZIEK-
THEATER

ZUIDSTRAAT 19 
TICKETS: €15 / €13 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 100 MIN. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN

ZUIDSTRAAT 19  
TICKETS: €8 VOLW. / KIND - KORTING VT PAS

DUUR: 50 MIN. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN 

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €16 / €14 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS 

DUUR: 60 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN / MET AANSLUITEND GRATIS NIEUWJAARSRECEPTIE 

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €15 / €13 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 90 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Hoera, Han Solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia! Hem kennende zal 
dat niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen wat los- én 
vasthangt, vindt Han Solo het immers hoog tijd om kritisch terug te 
blikken op zijn plaats in het comedylandschap. Géén stap terug, maar 
een tandje bij. Géén bloemen of kransen, maar verbaal vuurwerk. Géén 
klassieke ‘best of’, maar een stevig buffet van oud materiaal, nieuwe 
meningen en verse comedy, overgoten met Hans welbekende energie. 

Leg alvast de Rennie klaar, want dit wordt happen, slikken en verteren 
tegen sneltreinvaart.

De kleine prins Habbat kent van de wereld alleen de lucht. Sterren, wolken 
en vogels zijn zijn enige vrienden. Zijn vader heeft hem opgesloten in de 
hoogste toren van het kasteel, zo kan de koning gerust slapen: zolang de 
prins zit opgesloten loopt hij geen gevaar! 
In zijn kamer is maar een raam, en dat geeft uit op de hemel. Maar op 
een dag ontdekt hij een gaatje in de muur… Hij kijkt naar buiten en ziet de 
marktplaats. Verblind door zoveel schoonheid wil hij de wereld ontdekken.
De volgende nacht ontsnapt hij uit het kasteel, vergezeld door een 
karavaandrijver die hem naar de woestijn brengt…. Zo begint zijn zoektocht 
naar vrijheid en geluk. Zal Prins Habbat de vrijheid vinden? En wacht de 
liefde van een prinses op het einde van het sprookje?
‘Prins Habbat en het lichtkasteel’ is een oeroud sprookje, recht naar 
ons gekomen uit de mond van Berberse grootmoeders. Live-muziek is 
alomtegenwoordig en geeft kleur aan de eenzaamheid van de prins, zijn 
zoektocht en zijn grote uitdaging: ontsnappen uit gevangenschap… 

ADAPTATIE VERHAAL  Yamina Takkatz, Han Srubbe & Femke Heijens
TEKST   Han Stubbe
SPEL    Tegest Guido-Pecht, Yamina Takkatz, 
   Sarah Vermeyen & Bert Bernaerts
TROMPET & CONTRABAS Bert Bernaerts 
DWARSFLUIT  Sarah Vermeyen

Het wordt stilaan een traditie bij CC De Ververij! Ook dit jaar organiseert 
het Cultuurcentrum een Nieuwjaarsconcert en brengt Wenen naar Ronse, 
deze keer met het Ensor Strijkkwartet.                     
        
Terwijl aan de ene kant van  Wenen de familie Strauss en Josef Lanner 
in het salon musiceerden met eigen walsen en ländlers, speelden aan de 
andere kant van de stad ook de familie Schubert in de huiskamer eigen 
menuetten en ländlers. 

Het Ensor strijkkwartet spoorde deze originele partituren op en brengt ze 
op dit uniek concert samen met Anne Cambier, een gevierde zangeres. Zij 
brengt enkele lichtvoetige liederen van Schubert en het Weense operette 
repertoire. Het bijzondere aan deze kamermuziekbezetting (strijkkwartet 
+ contrabas) is dat door de kleinschaligheid er een grotere speelsheid en 
muzikale fl exibiliteit ontstaat  waardoor de luisteraars deze wondermooie 
muziek op een intensere  wijze zal kunnen  beleven. Niet te missen dus!

ZANG  Anne Cambier
VIOOL  Eric Robberecht & Francis Reusens 
ALTVIOOL  Rans Vos
CELLO  Steven Craeyers
CONTRABAS Ruben Appermont

Frank Vander Linden, stichtend lid van De Mens, kan het ook alleen. Dat 
bewees hij in 2009 en 2010 met zijn zeer succesvol solo-debuut  ‘Frank 
Vander Linden’ (met daarop ‘In de walszaal’) en de bijbehorende, vijftig 
optredens tellende tournee.

Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtzamer. De teksten krijgen 
nog meer aandacht, het bij momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk  
springt naar voren.

De soloartiest is zuinig op zichzelf: de trein genaamd De Mens blijft 
doorjagen (nu al 25 jaar), en buiten de ‘Alles wat ze doet’-EP (met ‘Liefde 
komt vanzelf’) en losse optredens wordt het gegeven Frank-alleen-met-
gitaar niet uitgemolken.

Maar nu, begin 2018 komt er iets nieuws. Een nieuw, voldragen 
soloalbum, en talrijke optredens, waarvoor Frank zich kleinschalig 
laat bijstaan door een bij elk concert wisselende duo-muzikant(e). Een 
nieuwe manier, kortom, om de songschrijver en vertellende muzikant 
Vander linden van dichtbij te leren kennen.

19 JANUARI 
VRIJDAG - 20U

4 FEBRUARI 
ZONDAG - 15U

28 JANUARI 
ZONDAG - 15U

10 FEBRUARI 
ZATERDAG - 20U 

AVANT-
PREMIÈRE

NIEUWJAARS-
CONCERT!

HAN SOLO 
JUBILEE!

DE SPROOKJESWEVERIJ 
PRINS HABBAT EN HET LICHTKASTEEL                    

FRANK VANDER LINDEN  
EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE FRANK 

FAMILIE-
VOORSTELLING
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ENSOR STRIJKKWARTET
& ANNE CAMBIER   

WIEN BLEIBT WIEN  

POPKLASSIEKE 
MUZIEK
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ANDY VAN KERSCHAVER  
FONDRIEST 

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €11 / €9 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 30 MIN. - PAUZE - 45 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - FOYER 
TICKETS: €16 / €14 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 45 MIN. - PAUZE - 45 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN - MET DANSMOGELIJKHEID!

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €14 / €12 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 45 MIN. - PAUZE - 45 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €10 / €8 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 60 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN 

In ‘Längtan’ vinden vijf jonge vrouwen elkaar in een gedeeld verlangen - ‘en 
delad längtan’. Het is een bitterzoet verlangen, soms schrijnend en hunkerend 
naar wat onbereikbaar in de verte dwaalt, soms hoopvol en reikhalzend naar 
wat komt. Centraal in de voorstelling staat de Zweedse liedkunst. Zweden 
heeft iets met verlangen - ‘längtan’ is het kloppende hart van het Zweedse 
romantische kunstlied, als woeste tegenhanger van de Duitse ‘Sehnsucht’. 
Componisten als Wilhelm Peterson-Berger en Ture Rängstrom vonden 
inspiratie in gedichten van Erik Axel Karlfeldt en Johan Ludvig Runeberg. 
‘Längtan’ neemt het publiek mee op een muzikale reis door deze 
Scandinavische kunstschat. ‘Längtan’ is een sfeervolle en warme 
ontmoeting tussen muziek, woord en beeld.  De Zweedse mezzosopraan 
Jenny Selander neemt de Belgische sopraan Sara-Anne Rousseau op 
sleeptouw. Aan de piano worden beide dames gesteund door Jantien 
Brys en Hannah Aelvoet. Fotografe Elke Busselen ontleedt verschillende 
perspectieven van verlangen in een reeks sprekende beelden.

ZANG  Jenny Selander & Sara-Anne Rousseau
PIANO  Jantien Brys & Hannah Aelvoet
FOTOGRAFIE Elke Busselen

En unieke tribute gebaseerd op het leven en succes van Prince!

‘Purple Rain’, ‘1999’, ‘A Kiss’, ‘Cream’, ‘Little Red Corvette’, ... we kennen ze 
allemaal: de Prince Hits. Maar kennen jullie ook de songs die Prince schreef 
waar andere artiesten wereldfaam mee kregen? Chaka Khan, Sheena 
Easton, Cyndi Lauper, Stevie Nicks, Morris Day & The Time, Sinead O’Connor, 
The Bangles, Alicia Keys, Sheila E, Wendy & Lisa, The NPG, Carmen Electra, 
Vanity6... Allemaal artiesten waarvan de pareltjes stuk voor stuk in de 
spotlights worden gezet gedurende deze voorstelling.
Deze voorstelling voert het publiek mee naar Prince zijn hoogdagen:  Hits 
van Prince gebracht door Jimmy Colman (Jim Cole, tevens leerkracht pop/
jazz aan de Kunstacademie Ronse & bekend van The Voice), Tom Kestens & 
Nina Babet (bekend van haar duetten met Milow). Deze love providers ‘par 
excellence’ ademen groove en zijdezachte soul uit en brengen onsterfelijke 
hits van Prince maar ook die van z’n vrouwelijke protégés. Een unieke 
hommage aan ‘His Royal Badness’!

DRUMS  Yannick De Clercq
BASS   Thiebaut Talpe 
PIANO   Benjamin Jacob 
BACKING VOCALS Thiebaut Talpe, Elias Storme & Benjamin Jacob
GITAAR  Tom Willems 
SAXOFOON Elias Storme

Met hun verschillende achtergrond verkennen Heleen Van Haegenborgh en 
Christian Mendoza een gedeelde fascinatie: Bach. Kurtágs transcripties 
van Bach voor quatre mains dienden als springplank voor eigen werk, zowel 
gecomponeerd als geïmproviseerd. Het resultaat is iele, soms nukkige en 
eigenzinnige muziek tussen barok en vrije verbeelding. Ontroerend mooi!

Linus, het duo van gitarist Ruben Machtelinckx en rietblazer Thomas 
Jillings, brengt de luisteraar in een ‘bubbel’. De intense melodieën van 
de tenorsaxofoon en akoestische baritongitaar voeren je mee door hun 
eenvoud, puurheid en verlangen naar meer. De muziek is dromerig, maar 
zit vol subtiliteit, stembuigingen, harmonieën en prachtige verhaallijnen.
Gitarist Frederik Leroux is een artistieke compagnon die regelmatig 
samen met Linus op het podium te vinden is. Met een groot respect voor 
de traditie tracht Leroux voortdurend nieuwe wegen te bewandelen.

PIANO           Heleen Van Haegenborgh 
           & Christian Mendoza

COMPOSITIES          Ruben Machtelinckx & Thomas Jillings
TENORSAX & ALTKLARINET          Thomas Jillings 
GITAAR, BARONGITAAR & BANJO   Frederik Leroux & Ruben Machtelinckx

‘Fondriest’ -naar de gelijknamige Italiaanse wielerkampioen- is een 
grappig ‘coming of age-verhaal’ over een jongetje dat per toeval acteur 
is geworden, maar dat even goed wielrenner had kunnen en/of willen zijn.
Een eerlijk en kwetsbaar relaas over de uitbraak uit een dorp en de 
inbraak in de échte wereld, met het hele sportgebeuren van de laatste 
25 jaar als herkenbaar canvas.
‘Fondriest’, een monoloog, een conférence, een grappige en toegankelijke 
vertelling over wielrennen..
De toeschouwer wordt meegezogen in intriges, dramatische wendingen 
en pittige feiten uit de wielersport, maar krijgt evengoed inkijk in de 
absurditeit van een enggeestige wereld die van de sportheld een klein 
mensje maakt.
In zijn eerste monoloog toont Andy Van Kerschaver zich niet enkel 
een liefhebber van de koers maar evenzeer een acteur die zijn publiek 
moeiteloos in de ban kan houden.  Andy wisselt met gemak van lichte 
droefenis naar euforie en maakt het publiek deelgenoot in zijn verhaal.  
Eén van de belangrijkste inspiratiebronnen is de documentaire 
reeks ‘Belga Sport’, die memorabele momenten in de Belgische 
sportgeschiedenis in kaart brengt.  Qua vertelstijl is de Nederlander Theo 
Maassen een fascinatie voor Andy.

TEKST  Andy Van Kerschaver 
COACHING Joost Horward 

11 FEBRUARI
ZONDAG - 17U

24 FEBRUARI 
ZATERDAG - 20U

16 FEBRUARI 
VRIJDAG - 20U

2 MAART 
VRIJDAG - 20U

JENNY SELANDER, 
SARA-ANNE ROUSSEAU, 
JANTIEN BRYS, HANNAH 

AELVOET & ELKE BUSSELEN  
LÄNGTAN

MENDOZA - 
VAN  HAEGENBORGH  

& LINUS + SKARBO LEROUX  
DOUBLE BILL

JIM COLE, TOM KESTENS
& NINA BABET  

MINNEAPOLIS: A WALK THROUGH PAISLEY PARK

©
 E

lk
e 

B
us

se
le

n

©
 S

ar
a 

D
e 

G
ra

ev
e

©
G

ee
rt

 V
an

de
po

el
e

THEATER

PRINCE 
TRIBUTE

KLASSIEKE 
MUZIEK, 

FOTOGRAFIE & 
WOORD

KLASSIEKE 
MUZIEK & 

JAZZ

POP

BACH
REPERTOIRE
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MUZIEK-
THEATER

 ALFAMA KWARTET  & LOTTE 
MARIËN - DE DROOM VAN ARIANE 

OF DE GESCHIEDENIS VAN HET STRIJKKWARTET OP KINDERMAAT 

ST. HERMESKERK (HOOGKOOR)
TICKETS: €16 / €14 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 60 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN 

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €20 / €18 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 105 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €14 / €12 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 60 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN 

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €10 VOLW. / KIND - KORTING VT PAS

DUUR: 50 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Wat in haar vertolkingen het meest treft zijn absolute integriteit en 
eerlijkheid. De nederigheid waarmee ze zich terugtrekt achter de nobele 
uitdrukkingskracht van een componist, zonder kleurloos of fantasieloos 
te worden, wekt bewondering en verstilling. 

France Springuel speelt noch gemaniëreerd, noch gekunsteld, maar 
puur en authentiek. Met een intense concentratie en toewijding dringt 
ze binnen in de onuitputtelijke rijkdom van de muziek en geeft met een 
briljante impulsiviteit en met een levendige kleurenzin en speellust 
repliek. Ze weet het publiek onophoudelijk te fascineren, zelfs de meest 
kritische luisteraars.

In kamermuziek trad ze ondermeer op met Igor Oistrakh, Philippe 
Hirshhorn, Pierre Amoyal, Salvatore Accardo, Bruno Canino, Nikita 
Magalof, Renaud Capuçon, Ronald Brautigam, Melos kwartet, Anner 
Bijlsma, Bruno Giuranna, Lynn Harrell, Gérard Caussé en José Van Dam.

Beroemde dirigenten, zoals Lorin Maazel, Yehudi Menuhin spraken 
hun bewondering uit voor de diepgaande muzikale emotie die de 
interpretaties van France Springuel kenmerken.

Je hoeft geen concert bijgewoond te hebben van Het Zesde Metaal om 
te vermoeden dat er iets gebeurd is met de groep rond frontman Wannes 
Cappelle. Het album ‘Nie Voe Kinders’ (2014) haalde goud, ‘Naar De Wuppe’ 
(de eerste single uit ‘Calais’) stond wekenlang bovenaan de hitlijsten van 
Radio 1 en Studio Brussel en eind 2016 stemden de luisteraars van Radio 
1 de evergreen ‘Ploegsteert’ naar de hoogste plaats in de ‘100 op 1’. Begin 
2017 vielen frontman en band nogmaals in de prijzen met 2 MIA’s voor 
‘beste auteur/componist’ en ‘beste album’. Het Zesde Metaal zag de totale 
doorbraak bekroond met een spot op Rock Werchter 2017.
De band is in bloedvorm. In het voorjaar van 2018 trekt Het Zesde 
Metaal naar de theaters met volledig herwerkte versies van songs uit 
het beklijvende ‘Calais’, afgewisseld met werk uit eerdere albums. Ook 
de gloednieuwe arrangementen spreken tot de verbeelding. De muziek 
streelt, stuwt en schuurt, de songteksten nestelen zich onder de huid en 
de toeschouwer blijft zelden onbewogen.

ZANG & (AKOESTISCHE) GITAAR Wannes Capelle 
BAS & SYNTHESISER  Robin Aerts
ELEKTRISCHE GITAAR   Tom Pintens & Filip Wauters
PIANO     Tom Pintens 
PEDAL STEEL   Filip Wauters 
DRUMS    Tim Van Oosten

Die Zauberfl öte’ is wellicht de belangrijkste opera die Wolfgang Amadeus 
Mozart ooit schreef.

Het verhaal is complex, erg gelaagd en zit vol symboliek. Vooral de 
vermeende verwijzingen naar de vrijmetselarij waren in de afgelopen 
eeuwen stof tot discussie. Hoboïsten Bram Nolf en Piet Van Bockstal 
brengen samen met Maaike Cafmeyer een pocket-versie van dit 
meesterwerk.

De muziek is in hoofdzaak van de hand van Mozart-himself, meer bepaald 
in een anonieme historische instrumentatie voor twee hobo’s.

Cafmeyer brengt een vrolijke en eigenzinnige, maar ook grappige lezing 
van het oorspronkelijke verhaal. De muziek is in hoofdzaak van de hand 
van Mozart himself, met uitstapjes naar de 20ste-eeuwse muziek van 
Benjamin Britten, Isang Yun en Heinz Holliger.

TEKST & SPEL  Maaike Cafmeyer
HOBO   Bart Nolf & Piet Van Bockstal

Als ze zich op een avond verdrietig voelt, verschuilt de kleine Ariane 
zich achteraan in de tuin, in de kerselaar waarin ze een boomhut heeft 
gebouwd. Zachtjes wiegend in de takken valt ze in slaap. Ze droomt over 
het kwartet: een grappige familie met twee kleintjes, een iets grotere en 
een echt grote, die met hun zestien snaren de muzikale dromen van de 
grootste componisten waarmaken. 
In verschillende ontmoetingen maakt Ariane kennis met de grootmeesters 
van het repertoire voor strijkkwartet: niet alleen ‘papa’ Haydn, die aan vier 
strijkstokken genoeg heeft om de zon te laten opkomen, zijn goede vriend 
Mozart, de dove Beethoven, die enkel nog via zijn muziek kan communiceren, 
Schubert, met zijn trieste verhaal over de dood en het meisje, en Ravel, met 
zijn composities over de natuur, maar ook de componisten van vandaag die 
de grote droom van de kamermuziek verderzetten.
In deze fi jnzinnige en ludieke voorstelling kan iedereen, van klein tot 
groot, kennismaken met dit belangrijke muzikale genre en mee aan 
boord gaan met deze vier  ‘avonturiers die besloten hebben de oceaan 
over te steken in een klein, fragiel bootje’.

VIOOL   Elsa de Lacerda & Celine Bodson
ALTVIOOL  Morgan Huet
CELLO  Renaat Ackaert
SPEL  Lotte Mariën

4 MAART
ZONDAG - 17U

23 MAART  
VRIJDAG - 20U

18 MAART
ZONDAG - 17U

25 MAART
ZONDAG - 15U

FRANCE SPRINGUEL  
CELLOSUITES VAN BACH 

MAAIKE CAFMEYER, BRAM 
NOLF & PIET VAN BOCKSTAL  

DE TOVERFLUIT IN EEN NOTE(N)DOP

HET ZESDE METAAL   
CALAIS 
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OOK 
VOOR JONGE 

MOZART-
LIEFHEBBERS

10+
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WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €12 / €10 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 40 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €14 / €12 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS 

DUUR: 90 MIN - VRIJE ZITPLAATSEN

‘It’s a local joke’ trekt je mee in een absurd mysterie. Twee fi guren zoeken 
houvast, maar zijn niet zeker of hun zoeken beloond zal worden. Daarbij 
verliezen ze zichzelf en elkaar. Linde Carrijn en Laura Vroom creëren 
een bevreemdende wereld die zowel gevaarlijk als grappig kan zijn. 

Ze spelen bewust met de grenzen van abstractie, associatie en 
anekdotiek. Ze onderzoeken hoe beelden an sich, maar ook de volgorde 
van beelden, ons kijken beïnvloeden. Daarmee stellen ze niet zozeer de 
beelden of de realiteit in vraag, maar wel ons bewustzijn van de wereld 
om ons heen.

SPEL & CONCEPT Linde Carrijn & Laura Vroom
MUZIEK  Linde Carrijn

 

Na 10 jaar LABtrio  gaan Lander Gyselinck,  Anneleen Boehme & Bram 
De Looze op zoek naar lyriek en drive, melodieën en beats die één 
en al LABtrio uitstralen. Ze lieten zich inspireren door verschillende 
muziekgenres, van klassieke muziek tot pop en elektronica. Als al deze 
ingrediënten samenkomen, kan men verwachten dat het derde album 
een mix wordt van nieuwe, gezamenlijk gecomponeerde stukken met 
oudere, niet eerder gebruikte composities die de bandleden helemaal 
opgefrist hebben en met enkele ‘non-guilty pleasures’ uit het klassieke 
repertoire die hen door de jaren heen hebben geïnspireerd en waar het 
trio de eigen stempel heeft op gedrukt. 

‘Nature City’ is dus een tegenstelling, maar ook net de aantrekkingskracht 
tussen uitersten, die eigenlijk complementair blijken te zijn. Muziek 
die enerzijds zijn vrijheid vindt in het avontuur en de improvisatie en 
anderzijds in een strak afgelijnd compositorisch kader. LABtrio speelt 
met de architectuur van elektronische muziek vermengd met de intuïtie 
van improvisatie en dat eeuwige zoeken naar klank.

DRUMS  Lander Gyselinck
BAS  Anneleen Boehme 
PIANO  Bram Delooze

29 MAART 
DONDERDAG - 20U30

31 MAART
ZATERDAG - 20U

FESTOEN 
IT’S A LOCAL JOKE

LABTRIO 
NATURE CITY  

JAZZ

ASHLING
ROOTS - AMERICANA - POPFOLK & ROCKFOLK

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE 
TICKETS: €14 / €12 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: NTB - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €10 / €8 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS 

DUUR: NTB - VRIJE ZITPLAATSEN

In ‘Sportman’ vertelt Ruben Van Gucht kleine en grote anekdotes die 
de voorbije jaren aan zijn neus zijn gepasseerd. De zoektocht naar 
Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert 
op Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op 
hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck, het evangelie schenken aan 
Romelu Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg Van Avermaet, quizzen 
met Jan Vertonghen en tochten van honderd kilometer lopen ... 

Voor het eerst bundelt hij de verhalen die zich in de voorbije tien jaar 
hebben afgespeeld in zowel zijn carrière als zijn leven. ‘Sportman’ 
wordt hierdoor een wereldreis door Europa, Afrika en Zuid-Amerika, 
waarin de gebeurtenissen door de ogen van de sportjournalist én de 
sporter in de journalist worden verteld. Zo beklimt hij bergen, test hij het 
werelduurrecord en waagt hij zich aan ultralopen. Een voorstelling waarin 
naast verhalen ook een belangrijke rol weggelegd is voor muziek en het 
publiek. ’Sportman’ is niet alleen het verhaal van de sportjournalist, 
maar ook van de mens Ruben Van Gucht.

Van Gucht trekt op tournee met twee van z’n vaste muzikale compagnons: 
Mathieu & Guillaume. De troubabroers uit Antwerpen ondersteunen, 
vervolledigen of vertalen de verhalen in muzikale bewoordingen. 

Ashling is een 7-koppig project (met roots in Ronse & omgeving!) dat een 
waaier aan stijlen vertolkt, die zich allemaal in de roots van de muziek 
bevinden. Gaande van folk tot country en bluegrass, niet zelden met nog 
een snuifje world music in de mix. Deze vertolken ze in hun eigenwijze stijl. 

De klank van viool en accordeon geven een eerder traditionele sound 
die vaak in contrast staan met de originele baslijnen en drums. De 
3 vocalisten van de groep maken dit tot een speels geheel, vaak 
meerstemmig maar elk met zijn typische eigenheid. Gaande van grauw 
tot bluesy. Dit zijn de ingrediënten van Ashling.

ZANG  Fauve Debuysscher, Dimitri De Smet & Pato Van Hecke
PIANO  Fauve Debuysscher
MANDOLINE Fauve Debuysscher
GITAAR  Dimitri De Smet
HARMONICA Pato Van Hecke
PERCUSSIE Pato Van Hecke
VIOOL  Patrick Hanappier
BASGITAAR Filip Moortgat
DRUM  Tom De Wulf
ACCORDEON Luc Depret

13 APRIL   
VRIJDAG - 20U

18 MEI 
VRIJDAG - 20U

RUBEN VAN GUCHT & 
MATHIEU & GUILLAUME    

SPORTMAN 
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KUNSTEN 

CD-RELEASE

ROOTS
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DelVita bracht aanvankelijk de hardbop en de West Coast jazz van de 
jaren vijftig en zestig. Later voegden ze er de erfenis van John Coltrane 
en Wayne Shorter aan toe, wat zich vertaalt in dynamische improvisatie 
en heerlijke swing.

Trombonist Peter Delannoye en drummer Toni Vitacolonna vormen 
het kloppende hart van deze band. Peters stoeierige trombone wordt 
voortreffelijk gecounterd door de geraffi neerde tenorsax van Steven 
Delannoye. De broers Delannoye, geboren in Tielt, sporen perfect 
samen. Met Bart Van Caenegem, een uitmuntende pianist, Janos 
Bruneel, een coming man onder de jonge jazzbassisten en het vurige 
en puntige spel van drummer Vitacolonna heeft DelVita bovendien een 
solide ritmesectie.

TROMBONE   Peter Delannoye 
TENORSAX, BASKLARINET & FLUIT  Steven Delannoye 
PIANO    Bart Van Caenegem 
BASGITAAR   Jonas Bruneel
DRUMS    Toni Vitacolonna 

25 MEI 
VRIJDAG - 20U

DELVITAGROUP 

CC DE VERVERIJ
BESTEL JE TICKETS
ONLINE!

LET OP: 

Personen die een Vrijetijdspas hebben of er eentje 
willen aanschaffen om nadien te genieten van de 
korting die de Vrijetijdspas biedt op tickets van 
podiumactiviteiten, vragen we alsnog telefonisch te 
reserveren of via mail. Dergelijke bestellingen kunnen 
niet geplaatst worden via de webshop.

CC De Ververij zorgt voor de aanmaak van de Vrijetijds-
pas en de reservatie(s) en stuurt een overschrijvings-
formulier met de nodige betalingsgegevens. Na betaling 
worden je tickets en pasje via de post verstuurd.

RESERVEER JE TICKETS ONLINE VIA WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE!

Bij een eerste bezoek aan de webshop maak je een account aan. Eens 
een account te hebben aangemaakt, kan je tickets bestellen (basis- 
& kortingtarief) via deze webshop en bespaar je de verzendings-en 
administratiekost (1 €/bestelling). 

Gelieve er rekening mee te houden dat betalen enkel mogelijk is via 
online betaling. Hiervoor heb je een kaartlezer en bankkaart nodig. 
Nadat je je betaling hebt afgerond, ontvang je je tickets per mail. Breng 
deze mee naar de voorstelling! 

DE WEG NAAR HET CC VINDEN WAS NOOIT ZO MAKKELIJK!

CULTUURCENTRUM
CC DE VERVERIJ

ONLINE

MET
SUPPORT WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE

TICKETS: €12 / €10 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
DUUR: NTB TOON-

STEL-
LINGEN

TEN-
SEIZOEN
VOORJAAR
’17 - ’18

JAZZ



14 15

WOLVESTRAAT 37 (TENTOONSTELLINGSRUIMTE)
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG

VERNISSAGE OP VRIJDAG 2 FEBRUARI VAN 20U TOT 22U - IEDEREEN WELKOM!

WOLVESTRAAT 37 (FOYER)
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
GROEPEN EN SCHOLEN MET RONDLEIDING OP RESERVATIE (BETALEND) 

INFO@CCDEVERVERIJ.BE 

De  tentoonstelling confronteert de kijker met werken die betrekking 
hebben op contestatie, hooliganisme, frustratie, manipulatie, onvrede…

In hun werk benaderen beide kunstenaars deze maatschappelijke 
problemen bepaald niet op een ludieke manier, maar houden ze er aan 
de onderwerpen duidelijk te benaderen, het protest afl eesbaar te maken 
zonder daarom eenduidig en/of pamfl ettair te zijn.
  
Peter Puype maakt installaties en neemt heilige huisjes op de korrel. 
Soms zelfs door die letterlijk na te bouwen en  te vernietigen. Of te laten 
vernietigen… Zijn beeldtaal is direct en trashy. Soms chaotisch en sterk 
verwant aan zijn eigen ervaringen en positie binnen het maatschappelijke 
veld. Voor de tentoonstelling ‘Translate’ ontwierp hij tien affi ches die 
handelen over manipulatie, kwaadheid en verzet, straf en destabilisering. 
Daarnaast toont hij ook nog 4 video’s met ‘geweld’ en ‘macht’ als thema.

Daniël Dewaele’s werk is afstandelijker. Hij legt protesten vast. 
Of tenminste, tekens van protesten. Zo begon hij in 2005 met het 
fotograferen van zwarte vlaggen die her en der in het straatbeeld en 
in landschappelijke omgevingen opduiken. Zijn betrokkenheid bestaat 
erin die zaken onder de aandacht te brengen. In ‘Translate’ toont hij dit 
vlaggenwerk of beter deze ‘Tekens van Onvrede’. 

Rasa brengt acht werken van acht illustratoren samen in een 
kunstkabinet. Dit kabinet is tegelijk kunstobject en pronkkast en toont 
werk van Kitty Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle Vandenabeele, 
Nils Pieters, Xavier Truant, Charlotte Dumortier, Joris Thys en Ruth 
Dejaeger. Samen met deze vernieuwende jeugdillustratoren koos 
Rasa werk waarin dieren de hoofdrol spelen.

Een tafelgroot ganzenbord nodigt elk kind in de groep uit om 
actief te spelen en de symboliek van de dieren te onderzoeken. Zo 
krijgen zij inzicht in de kracht van de beeldtaal die de illustratoren 
gebruiken. In de Egyptische koningsgraven werden spelen die leken 
op ganzenborden opgegraven. Het ganzenbord wordt gebruikt als 
metafoor voor de levensweg, met hindernissen, uitdagingen en kans 
op geluk. Dit spel nodigt groepen kinderen uit om te kijken, denken, 
voelen en doen.

ONTWERP KAST & GANZENBORD Kathleen Vinck
ILLUSTRATIE KAST & GANZENBORD Lies Jacques

ZATERDAG 3 FEBRUARI TOT
EN MET ZONDAG 4 MAART

DINSDAG 6 FEBRUARI TOT
EN MET ZONDAG 25 FEBRUARI
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GANSANDERS 
RASA 

TRANSLATE (SOCIETY)
DANIEL DEWAELE & PETER PUYPE  

EXPO

EXPO
(KUNSTEDUCATIEF)

Met ‘Fair and Square’ verleggen kunstenaars Christophe Denys en Peter 
Van Ammel de blik van kunstenaar op kunstenaar naar de verzamelaar 
op kunstenaar en omgekeerd. Hiervoor vertrekken ze vanuit het zwarte 
vierkant van Russisch Malevitsj. 
Mensen verzamelen, collectioneren en leggen verzamelingen en collecties 
aan. Ze worden verzamelaar, collectioneur. Daarom bezoeken verzamelaars 
tentoonstellingen, beurzen. In hun biotoop hebben ze plaats gecreëerd om 
de verzameling onder te brengen, met een speciale plek voor iconisch werk. 
Ook het zwart vierkant is een icoon. Malevitsj had een lange weg afgelegd 
om uit te komen bij het zwarte vierkant. Kleur, vorm, betekenis: alles wat 
van belang is in de schilderkunst, had hij achter zich gelaten. Hij noemde 
het dan ook een nulpunt. Vanuit dit punt vertrekken Denys en Van Ammel. 
Net zoals Malevitsj willen ze er gewoon ‘zijn’, want de Russische 
kunstenaar hielp zijn kijkers niet veel. Op de vraag wat zijn zwarte 
vierkant betekende, antwoordde hij: ‘Niets. Het is er gewoon’. Bezoek 
een ‘eerlijk en oprechte’ tentoonstelling, verdeeld en gebaseerd op de 
afmetingen van het zwarte vierkant. ‘Fair and Square’!

DEELNEMENDE KUNSTENAARS: Christophe Denys, Peter Van Ammel, 
David Bruneel, Bart Vande Vijvere, Atelier Pica Pica, Charlot Winne, Jan 
Wyffels, Bart Huyghe, Jo De Smedt, Veerle Beckers, Thierry Mortier & 
Lisa Vanthorre

ZATERDAG 17  MAART  TOT EN MET 
ZONDAG ZONDAG 15 APRIL 

WOLVESTRAAT 37 (TENTOONSTELLINGSRUIMTE)
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 16 MAART VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM! ©
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FAIR AND SQUARE II

In 1917 kwamen Camillus Steurbaut en Camilla Vanheddeghem in 
Ronse wonen met hun gezin van zeven kinderen:  Martha, Victor, 
Madeleine, Rachel, Georges, Alice, Edgard.  Uit die fi losofi sch ingestelde 
voorouders zijn er kunstzinnige Ronsese kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen geboren!

Anne Vandendaele en Karine Raevens opperden het idee om al deze 
familieleden samen te brengen voor een unieke Ronsese expositie met 
muzikale omlijsting.

Hun werken omvatten vele disciplines: schilderkunst, tekenkunst, 
weefkunst en textielkunst, lego-kunst, sculpturen, glaskunst, mix 
media, fotografi e, muzikale talenten, geschiedschrijving

WERK VAN: Gerarda Raevens, Denis Devos, Eric Devos, José Raevens, 
Josiane Eeckhout, Karine Raevens, Anne Vandendaele, Bjorn Van 
Moorleghem, Marieke Declercq, Carl Vandendaele, Adi Steurbaut, Angi 
Beuno, Maarten Steurbaut, Eva Steurbaut, Sara Steurbaut, Jeannine 
Vandenabeele, Els Desmet, Ulke De Bonte, Beppe De Bonte, André 
Deviane

ZATERDAG 26 MEI  TOT
EN MET ZONDAG 3 JUNI

BROUWERIJ DE KEYSER, 
PRIESTERSSTRAAT 13 

TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 25 MEI VAN 19U30-21U30 - IEDEREEN WELKOM! 
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DE 20 
STAM STEURBAUT   

EXPO

EXPO

DE
 20

1514
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 & CURRENDE CONSORT 
 ‘MON PETIT COEUR’
 VOORPROGRAMMA: STUDENTEN JAZZ
 KASK GENT
 St. Martinuskerk, Kerkplein - 20u
 Tickets: €18 /€16 (-26, 55+, groepen) / €9 studenten HO

ZO 22/04  FESTIVALWEEKEND DE RORE 
 ENSEMBLE NAESSENS & DE BEUN  
 ‘INSTRUMENTALE VIRTUOSITEIT’
 Sint-Hermescrypte - 12u 
 Tickets : €15 /€13 (-26, 55+, groepen) / €7 studenten HO

 IN ALTO 
 ‘DE RORE EN VOLGELINGEN‘
 Sint-Hermeskerk, Hoogkoor  - 16u 
 Tickets: €14 /€12 (-26, 55+, groepen) / €7 studenten HO

 CURRENDE 
 ‘LIEDEREN EN DANSEN, SUSATO 
 & PHALESIUS’
 Sint Martinuskerk, Kerkplein - 20u
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen) / €10 studenten HO

VR 27/04  VERNISSAGE EXPO 
 ‘KUNST BUITEN ‘ 
 DE VERVERIJ BINNENSTE BUITEN
 Wolvestraat 37 - 20u-22u - 28 & 29 april 
 Gratis toegang 

MEI
VR 18/05  ASHLING
 (CD - RELEASE)
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €10 /€8 (-26, 55+, groepen)

VR 25/05  VERNISSAGE EXPO 
 ‘DE 20’ (STAM STEURBAUT)   
 Priestersstraat, Brouwerij De Keyser
 19u30 - 21u30, 26 mei t.e.m. 3 juni 
 Open woe. ,za. & zo. 14u-18u - gratis toegang

VR 25/05  DELVITA GROUP 
 MET SUPPORT  
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €12 /€10 (-26, 55+, groepen)

VR 16/03  VERNISSAGE EXPO 
 ‘FAIR AND SQUARE II’
 Wolvestraat 37 - 20u-22u - 17 ma. t.e.m. 15 apr.
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang 

ZO 18/03  MAAIKE CAFMEYER & BART NOLF 
 & P. VAN BOCKSTAL 
 ‘DE TOVERFLUIT IN EEN NOTENDOP’ 
 Wolvestraat 37 - 17u
 Tickets: €14 (volw.) /€12 (kind) (-26, 55+, groepen) 

VR 23/03  HET ZESDE METAAL 
 ‘CALAIS’  
 Wolvestraat 37 - 20u 
 Tickets: €20 /€18 (-26, 55+, groepen) 

Z0 25/03  ALFAMA KWARTET & LOTTE MARIEN 
 ‘DE DROOM VAN ARIANE’ (6+)
 Wolvestraat 37 - 15u
 Tickets: € 10 (kind / volw) 

DO 29/03  FESTOEN
 ‘IT’S A LOCAL JOKE’   
 Wolvestraat 37 - 20u30
 Tickets: €12 /€10 (-26, 55+, groepen)

ZA 31/03  LABTRIO 
 ‘NATURE CITY’
 MET SUPPORT
 Wolvestraat 37 -20u 
 Tickets: €14 /€12 (-26, 55+, groepen)

APRIL
VR 13/04  RUBEN VAN GUCHT 
 & MATHIEU & GUILLAUME 
 ‘SPORTMAN’ 
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €14 /€12 (-26, 55+, groepen)

VR 20/04  FESTIVALWEEKEND DE RORE
 PSALLENTES 
 ‘MISSA DE SANCTO MARTINO’
 St. Martinuskerk, Kerkplein - 20u
 Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen) / €8 studenten HO

ZA 21/04  FESTIVALWEEKEND DE RORE 
 PETER HERTMANS KWARTET AZALAIS 

LOCATIES:  PODIUMACTIVITEITEN: Zuidstr. 19/ Wolvestr. 37 - 9600 Ronse

 TENTOONSTELLINGEN: Wolvestr. 37 - 9600 Ronse 

INFORMATIE:  CULTUURDIENST & ADMIN. CC DE VERVERIJ: 
 Wolvestr. 37/0002 - 9600 Ronse - 055 23 28 01
 www.ronse.be - www.ccdeververij.be - info@ccdeververij.be

BROCHURE  WENS JE DE BROCHURE TE ONTVANGEN OF TICKETS 
 TE RESERVEREN? Mail, bel of bezoek ons gerust!

& TICKETS:  NIEUW: Bestel tickets online via webshopronse.recreatex.be

JANUARI
VR 19/01    HAN SOLO 
 ‘JUBILEE !’
 Zuidstraat 19 - 20u
 Tickets: €15 /€13 (-26, 55+, groepen)

DO 25/01   GEDICHTENDAG
 JOHAN VERMINNEN & TRIO - 21u
 Avondwandeling: start St . Antoniuscollege

 Oudstrijderslaan - vanaf 18u
 Tickets: €10 

ZO 28/01  ENSOR STRIJKKWARTET 
 ‘WIEN BLEIBT WIEN’
 Wolvestraat 37 - 15u
 Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen) 

 (met aansluitend nieuwjaarsreceptie)

FEBRUARI 
VR 02/02  VERNISSAGE EXPO 
 ‘TRANSLATE’ 
 DANIEL DEWAELE & PETER PUYPE
 Wolvestraat 37 - 20u-22u - 3 feb. t.e.m. 4 ma. 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZO 04/02  DE SPROOKJESWEVERIJ  
 ‘PRINS HABBAT EN HET LICHTKASTEEL’
 Zuidstraat 19 - 15u
 Tickets: €8 (kind /volw)  

DI 06/02  EXPO 
 ‘GANSANDERS’   
 Wolvestraat 37 - 20u-22u - 6 t.e.m. 25 feb. 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 10/02  FRANK VANDER LINDEN 
 ‘EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE FRANK’
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €15 /€ 13 (-26, 55+, groepen)

ZO 11/02  J. SELANDER, S-A. ROUSSEAU, 
 J. BRYS, H. AELVOET & E. BUSSELEN 
 ‘LÄNGTAN’   
 Wolvestraat 37 - 17u 
 Tickets: €11 /€9 (-26, 55+, groepen)

VR 16/02  MENDOZA - VAN HAEGENBORGH 
 DOUBLE BILL LINUS + LEROUX
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €14 /€ 12 (-26, 55+, groepen)

ZO 18/02  FILMNAMIDDAG 5+
 ‘VAIANA’
 Wolvestraat 37 - 10u30
 Tickets: €5 (met aperitief na de fi lm)

ZA 24/02  JIM COLE, TOM KESTENS & NINA BABET 
 ‘MINNEAPOLIS: A WALK TROUGH 
 PAISLEY  PARK’ - PRINCE TRIBUTE
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen)

MAART
VR 02/03  ANDY VAN KERSCHAVER 
 ‘FONDRIEST’
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €10 /€8 (-26, 55+, groepen)

ZO 04/03  FRANCE SPRINGUEL 
 ‘CELLOSUITES VAN BACH’
 Sint-Hermeskerk, Sint-Hermesstraat - 17u
 Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen)

VR 09/03  ‘LOVE – AMOUR’ 
ZA 10/03 I.K.V. INTERNATIONALE VROUWENDAG
 Wolvestraat 37 - 19u
 Tickets: €8

CULTUURCENTRUM
CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘17 - ‘18 VOORJAAR
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SEIZOEN
 VOORJAAR
’17 - ’18

CC De Ververij beschikt over een mooie buitenpatio die grenst aan de 
foyer en de concertruimte. 

Deze ruimte wordt voortaan projectmatig ingevuld door installatiekunst, 
beeldhouwwerk en sculpturen.

Kunstenaar Adriaan Verwee maakt een in situ installatie in de patio!

Op 25 januari zijn de muzen terug in de stad voor de 15e editie van 
Gedichtendag. In scholen, de bibliotheek en vele stedelijke verenigingen 
laat men zich in de poëzieweek eind januari meevoeren op creatieve 
poëtische stromen.
Traditioneel organiseert de werkgroep Gedichtendag van de Cultuurraad 
opnieuw een poëzieavond met een wandeling en een muzikaal optreden. 
Dit jaar is het Sint-Antoniuscollege het decor waarin wij met  gedichten 
en muziek in het thema ‘Back to school’ de aanwezigen terug naar hun 
schooljaren brengen.
Daarna brengen Johan Verminnen en trio een uniek concert. Met zijn 
diepe, warme stem brengt hij ‘Tussen een glimlach en een traan’. 
Die dag kennen we de laureaten in de vier categorieën van de Gedichten-
wedstrijd en het ‘Gedicht van stad Ronse 2018’, dat terug te vinden zal 
zijn als stoeptegel op de as Wijnstraat - Stationsstraat. Als slot biedt de 
Cultuurraad een receptie aan vanaf 18u.
Omwille van de unieke locatie en het succes van vorige edities is 
reserveren noodzakelijk en verplicht.
LOCATIE & UURREGELING: Start wandeling: Sint-Antoniuscollege 
(ingang langs Oudstrijderslaan) - vanaf 18u
Proclamatie Gedichtenwedstrijd: Sint-Antoniuscollege (ingang langs 
Charles De Gaullestraat) - 20u30 
Concert Johan Verminnen: Sint-Antoniuscollege (ingang langs Charles 
De Gaullestraat) - 21u 

DOORLOPEND
IN HET VOORJAAR

25 JANUARI  
DONDERDAG - VANAF 18U                                                                                                                                              
                                  

WOLVESTRAAT 37
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055/23.28.01

KUNST IN DE PATIO 

ADRIAAN VERWEE 
CC DE VERVERIJ

DIVERSE LOCATIES
TICKETS: 10 € - HTTPS://WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE OF BIJ DE 

CULTUURDIENST-CC DE VERVERIJ, INFO@CCDEVERVERIJ.BE, 055/23.28.01 

GEDICHTENDAG 
‘MUZEN IN DE STAD’

WERKGROEP GEDICHTENDAG , BIBLIOTHEEK 
& CULTUURDIENST  - CC DE VERVERIJ

TUUR-
EVENE-
MENTEN

CUL-
CULTUUR 
EVENEMENTEN

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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FESTIVAL DE RORE
POLYFONIE WEEKEND 

WERKGROEP CYPRIAAN DE RORE 
& CULTUURDIENST - CC DE VERVERIJ

VRIJDAG 20 APRIL 

20u:  Psallentes - ‘Missa de Sancto Martino’  (Jacob Obrecht) 
 Sint-Martinuskerk

Tickets:  €16 / €14 (-26, 55+, groepen) / €8 (studenten 
 hoger onderwijs) - korting met VT PAS

ZATERDAG 21 APRIL 

13-16u:  Vrij Podium - Sint-Martinuskerk
Gratis toegang

17u:  Viering - Sint-Hermeskerk
           Opgeluisterd door het vocaal ensemble van de Afdeling 
 Polyfonie en Oude Muziek van de Kunstacademie Vlaamse 
 Ardennen o.l.v. Jonathan Ceustermans en Zoë Van Hellemont 

Gratis toegang

20u:  Peter Hertmans Kwartet Azalaïs & Currende Consort- 
 Dubbelspel ‘Classic meets Jazz’ - ‘Mon petit coeur’ - 
 Sint-Martinuskerk
        (Emanuelle Duvillard, zang - Louis Genoud, cello - Viktor 
 Perdieus, sopraansax en Peter Hertmans, gitaar)  i.s.m. 
 vijf zangers van Currende Consort 

Voorprogramma door studenten Jazz van het KASK Gent
Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen) / €9 (studenten 

 hoger onderwijs) - korting met VT PAS

ZONDAG 22 APRIL 

12u:  Naessens en De Beun - ‘Instrumentale virtuositeit’ 
 Sint-Hermescrypte  

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €7 (studenten 
 hoger onderwijs) - korting met VT PAS  

16u :  Ensemble In Alto - ‘De Rore en volgelingen’ 
 o.l.v. Robert Colson 
 Sint-Hermeskerk - hoogkoor

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €7 (studenten 
 hoger onderwijs) - korting met VT PAS

18u :  Ensemble Currende - Slotconcert ‘Liederen en dansen,   
 Susato & Phalesius’ - Sint-Martinuskerk

Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen) / €10 (studenten 
 hoger onderwijs)

We reizen de wereld rond en doen enkele toffe muzikale bestemmingen 
aan. We beginnen de reeks met typische Ierse en Schotse folksongs. 
Daarna volgen vurige Zuid-Europese liederen en melodieën uit de rijke 
Oost-Europese muziektraditie.  We zingen en we swingen op Latijns-
Amerikaanse ritmes.  We zingen mooie traditionele liederen uit het verre 
Oosten. We eindigen onze reis in Afrika met veel ritme en melodie. Elke 
avond beginnen we met speelse opwarmoefeningen voor de zangstem.

Iedereen is welkom. Kennis van zang, notenleer of talen is niet nodig. 

Vrouwen In Beweging Ronse lanceert een oproep!

In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert Vrouwen 
in beweging een gevarieerde tentoonstelling en een theater- & 
muziekvoorstelling in CC De Ververij. 

Het Cultuurcentrum wil dit project een  kleurrijk Ronses tintje geven. En 
daarom is VIB op zoek naar meisjes en vrouwen van alle leeftijden en 
achtergronden die willen meewerken aan gesprekken over liefde in de 
ruimste betekenis van het woord. 

Heb je een verhaal over liefde? En wil je het graag aan onze vereniging 
kwijt?  Laat dan van je horen via safi a.marzouki@gmail.com… Wij maken 
er samen iets moois van! 

20, 21 & 22 APRILWOENSDAG 21 & 28 FEB., 7 & 14 
MA.,  18 & 25 APR. - 19U30-22U

9 & 10 MAART 
VRIJDAG & ZATERDAG - VANAF 19U

WOLVESTRAAT 37
SOFIE VANDER HEYDEN (STEMPEDAGOGE EN ZANGERES)

DEELNAMEPRIJS: €40 / €8 (SOCIALE PRIJS)      
INFO: VORMINGPLUS - VLAD@VORMINGPLUS.BE - 09/330.21.30 

WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

TICKETS: 
 HTTPS://WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE OF BIJ DE CULTUURDIENST -

CC DE VERVERIJ, INFO@CCDEVERVERIJ.BE, 055/23.28.01 
LET OP: TICKETS VOOR STUDENTEN ENKEL TE RESERVEREN VIA DE 

CULTUURDIENST - CC DE VERVERIJ MITS VOORLEGGEN VAN STUDENTENKAART

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €8

VZW ASTERIA RONSE I.S.M. CULTUURDIENST - CC DE VERVERIJ
TICKETS & INFO: INFO@CCDEVERVERIJ.BE- WWW.WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE 

055/23.28.01

VORMING ‘ZINGEND DE 
WERELD ROND’  

VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN

‘LOVE - AMOUR’
MUZIEK- & THEATERAVOND EN 

TENTOONSTELLING I.K.V. 
INTERNATIONALE VROUWENDAG 

CULTUUR 
EVENEMENTEN

CULTUUR 
EVENEMENTEN

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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JEUGDBOEKENMAAND
DONDERDAG 1 MAART T.E.M. ZATERDAG 31 MAART

Eureka! Wetenschap en techniek! Dat begint met vragen. Nieuwsgierig zijn. 
Willen weten. Zoeken. Kijken. Uitvinden… Op woensdag 7 maart (14u30 tot 
15u30) lezen we voor uit informatieve en verrassende boeken, voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar. De bollebozen van 8 tot 12 worden verwacht op woensdag 
14 maart van 14u tot 17u voor een gratis workshop ‘Rijden op veerkracht’. 
De kinderen knutselen een zelfrijdende auto uit recupmateriaal van de bib.
Ben jij een uitvinder, wetenschapper of echte technieker? We zoeken 
kinderen van 8 tot 15 die hun uitvinding of knutselwerk willen voorstellen 
en leren aan leeftijdsgenoten. Mail je voorstel naar bibliotheek@ronse.be en 
wij contacteren je om te zien of we het kunnen inpassen in ons programma.
Er is terug een tekenwedstrijd in het thema ‘Wetenschap en techniek’. 
Info over de precieze opdracht volgt later. De wedstrijd staat open voor 
alle kinderen van 6 tot 15 jaar (lagere school en 1e en 2e middelbaar). De 
werkjes moeten binnen zijn vóór 20 april. Wie weet val jij wel in de prijzen…
Er zijn ook heel wat auteurslezingen gepland in de Jeugdboekenmaand 
voor de klassen van het eerste, derde en vierde leerjaar. 
Gratis deelname
 

LEZING CHRISTOPHE VEKEMAN 
VRIJDAG 20 APRIL, 20U

Christophe Vekeman schreef verschillende romans zoals onder meer 
‘Alle mussen zullen sterven’, ‘49 manieren om de dag door te komen’, 
‘Een uitzonderlijke vrouw en Hotel Rozenstok’. In 2016 verscheen ‘Johnny 
Paycheck’ waarin hij zijn liefde voor countrymuziek de vrije teugel laat, 
zijn dichtbundel ‘Dit is geen slaapkamer meer nu’ en ‘Gezellig is anders’, 
een novelle voor de ‘Te Gek’-campagne. Vekeman schrijft ook over 
literatuur in ‘De Morgen’, verzorgt een wekelijkse boekenrubriek voor 
Klara en staat geregeld op literaire podia in Vlaanderen en Nederland. 
Vekeman leest voor uit zijn eigen oeuvre, geeft duiding bij zijn werk en bij 
werk van auteurs die hem hebben beïnvloed en neemt ruim de tijd voor 
interactie met en vragen uit het publiek.
Gratis deelname, vooraf inschrijven noodzakelijk  

KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN
MEI - DATUM N.T.B.

Zoals elk jaar organiseren we in mei een feestelijke afsluiter van onze 
KJV-werking waarbij ook de winnaars van de Jeugdboekenmaand in de 
bloemetjes worden gezet.    
 

ZOEK DE SCHAT VAN VLIEG 
ZONDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 31 AUGUSTUS

In de zomervakantie zoemen we terug in op Vlieg. Het thema van 2018 is: ‘Voel 
jij wat ik voel?’. Kom alles ontdekken over jouw gevoel in de bib van Ronse. 
Vlieg is een zoektocht voor kinderen van 4 tot 12 tijdens de openingsuren 
van de bib. Je kan het spel individueel en met een groepje vrienden spelen. 
Wie de zoektocht tot een goed einde brengt krijgt een beloning.
Deelname:  Gratis

CURSUS 
‘LEREN WERKEN MET JE SMARTPHONE’ 
BEGELEIDING KEVIN DESCHEEMAEKER

I.S.M. VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN
DONDERDAG 1 EN 8 FEBRUARI, VAN 9U30-12U

Een smartphone! Nu heb je er één... Maar, hoe werkt het? Aan de hand 
van deze op de praktijk gerichte cursus leer je vlot omgaan met je 
android-smartphone. Hoe kan je een app op je smartphone installeren? 
Hoe maak je gebruik van WIFI? 
Er is geen voorkennis vereist en je mag je eigen smartphone meebrengen.
Deelnameprijs: €24 / €2  (sociale prijs)
Info :  Vormingplus -  vlad@vormingplus.be 
 09/330.21.30 - www.vormingplus-vlad.be

VOORLEZEN IN DE BIB
ELKE EERSTE WOENSDAG (14U30-15U30) 

EN DERDE ZATERDAG (10U30-11U30) VAN DE MAAND

Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling 
van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig op een voorleesmoment. 
Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan twee groepjes kinderen: een 
groepje van 4 tot 6 jaar en een groepje van 7 tot 9 jaar.

Voorleesuurtjes in de eerste helft van 2018:
woe. 3 & zat. 20 januari; woe. 7, zat. 17 & woe. 21 (extra voorleesuurtje) 
februari; woe. 7, zat. 17 & woe. 21 (extra voorleesuurtje) maart; woe. 4 & 
zat. 21 april; woe. 2 & zat. 19 mei, woe. 6 juni & zat. 16 juni   
Gratis deelname, vooraf inschrijven wenselijk

DIGITAAL CAFÉ
I.S.M. VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN, 

SAMENLEVINGSOPBOUW EN LEERPUNT
DINSDAG 30 JANUARI, 20 FEBRUARI, 20 MAART, 17 APRIL, 

22 MEI & 19 JUNI; 13U30-16U

In het Digitaal Café leer je samen beter met de tablet of I-pad werken. De 
begeleider geeft een korte demonstratie van verschillende apps en daarna 
ga je in kleine groepjes aan de slag om te oefenen. Je kan natuurlijk altijd 
beroep doen op mekaar, het internet en de begeleider. Elk digitaal café gaat 
over een ander onderwerp, dus je kan zelf kiezen naar welke digitale cafés 
je komt. Inschrijven gebeurt per sessie en dus niet voor de volledige reeks.

Data in de eerste helft van 2018: 
Dinsdag 30/01 (13u30 - 16u):  Op stap met een app - De Botaniek Ronse
Dinsdag 20/02 (13u30 - 16u): Muziek en video streamen - Bib Ronse
Dinsdag 20/03 (13u30 - 16u): In de cloud - Leerpunt Ronse
Dinsdag 17/04 (13u30 - 16u): Apps voor fotografi e - De Botaniek Ronse
Dinsdag 22/05 (13u30 - 16u): Op citytrip met een app - Leerpunt Ronse
Dinsdag 19/06 (13u30 - 16u):  Apps voor videobellen & chatten - Bib Ronse 
Gratis deelname, vooraf inschrijven noodzakelijk
Info :  Vormingplus -  vlad@vormingplus.be 
 09/330.21.30 - www.vormingplus-vlad.be

EUGÈNE SOUDANSQUARE 1
INFO: BIBLIOTHEEK@RONSE.BE, 055/23.28.01

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
VOORJAARSPROGRAMMA

‘KUNST BUITEN! - DE VERVERIJ 
BINNENSTE BUITEN ’  

CULTUURRAAD & CULTUURDIENST 
CC DE VERVERIJ

‘Kunst buiten!’ over kunst in de publieke ruimte,  naar buiten komen 
met je kunst, maar ook over de plaats van kunst binnen het (lokale) 
cultuurbeleid en binnen onze samenleving. En je kunt altijd buiten de 
lijntjes kleuren.

Op de site van De Ververij zijn beeldhouwwerken, installaties en 
sculpturen te bewonderen van verschillende kunstenaars.

De tentoonstellende kunstenaars organiseren op zondag 29 april een 
gegidste wandeling op de site, wat tevens hetzelfde parcours is van het 
gelijklopend evenement Levensloop. 

ZATERDAG 28 APRIL & ZONDAG 
29 APRIL - DE GANSE DAG

WOLVESTRAAT 37
INFO: INFO@CCDEVERVERIJ.BE 

OPEN: TE BEZOEKEN OP 28 & 29 APRIL
VERNISSAGE OP VRIJDAG 27 APRIL VAN 20U-22U I.S.M. TONY VANDENBOSSCHE

CULTUUR 
EVENEMENTEN

VORMING ‘KIJKEN NAAR 
MODERNE EN HEDENDAAGSE 

KUNST’   
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN & 

CULTUURDIENST - CC DE VERVERIJ

Dit is een cursus waarbij je opnieuw leert kijken om meer te begrijpen. 

Spreken over kunst, kunst ervaren, kunst ‘ontcijferen’, van kunst 
genieten…. Lijkt het je aantrekkelijk? Ook al voel je je verward of geschokt 
bij het zien van hedendaagse kunst? 

In groep doorzien we vormgevende principes en analyseren we 
internationale en Belgische kunstwerken. Zo vinden we sleutels die 
inzicht geven in actuele beeldende kunsten. 

DIN. 6, 13 & 20 MA. (19U30-22U) &  
ZAT. 24 MA. (MUSEUMBEZOEK 9U30-12U)

WOLVESTRAAT 37
DEELNAMEPRIJS: €48 / €9 (SOCIALE PRIJS)      

INFO: VORMINGPLUS - VLAD@VORMINGPLUS.BE - 09/330.21.30 
WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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DAG VAN HET DEELTIJDS
KUNSTONDERWIJS
ZATERDAG 3 FEBRUARI - 13U

Vanaf 13u gooit de Kunstacademie de  klasdeuren open voor 
toonmomenten en tentoonstellingen. 

‘WILDE ZWANEN’
ZATERDAG 10 MAART - 19U; ZONDAG 11 MAART - 14U 

EN ZATERDAG 17 MAART - 19U

De leerlingen beeld, dans, Muziek en Woord brengen de muziekproductie 
‘Wilde zwanen’. Dit is naar een verhaal gebaseerd op het sprookje van 
H.C. Andersen.
Locatie : Zuidstraat 19

VIERING I.K.V. FESTIVAL DE RORE
ZATERDAG 21 APRIL, 17U 

De eucharistie in het kader van het Festival De Rore wordt opgeluisterd 
door de Kunstacademie Vlaamse Ardennen (Afdeling Polyfonie en Oude 
Muziek).
Locatie: Sint-Hermeskerk

CULTURELE STADSWANDELING
IN DE STAD

ZATERDAG 5 MEI - UUR N.T.B. 

De afdelingen Beeld, Dans, Woord & Muziek brengen op diverse locaties 
performances, tentoonstellingen en concerten. 

EINDEJAARSEXPO
BEELDENDE KUNSTEN

VRIJDAG 8 JUNI T.E.M. ZONDAG 24 JUNI - UUR N.T.B. 

In juni sluit het jubileumjaar af met een feestelijke editie van de expo 
waar je kan genieten van de artistieke creaties van alle leerlingen. Er zijn 
werken te zien in verschillende disciplines en op verschillende locaties 
in de Kunstacademie. Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk mits 
reservatie bij de Kunstacademie.

SLOTCONCERT
ZONDAG 29 JUNI - UUR N.T.B. 

Traditiegetrouw presenteren we u een spetterend slotconcert. 
Afstuderende leerlingen uit de richting Muziek brengen op vrijdag 29 juni 
hun afstudeerwerk met een uitgebreide orkestbegeleiding!

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN
VOORJAARSPROGRAMMA

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN, WOLVESTRAAT 
INFO: WWW.KUNSTACADEMIEVLAAMSEARDENNEN.BE, 055/23.28.01

Prinses Vaiana is de dochter van het opperhoofd van haar stam, en 
komt uit een bekende familie van zeevaarders. Samen met haar held, de 
halfgod Maui, zet ze koers naar een legendarisch eiland. 

Tijdens de reis worstelen ze met de verraderlijke oceaan en alles wat zich 
onder het wateroppervlak verbergt en leren ze waar echte vriendschap 
toe kan leiden.

NEDERLANDS GESPROKEN FAMILIEFILM 

18 FEBRUARI 
ZONDAG - 10U30

WOLVESTRAAT 37
CONCERTRUIMTE

TICKETS: €5 VOLW. / KIND - KORTING VT PAS 
HTTPS://WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE OF BIJ DE CULTUURDIENST 

CC DE VERVERIJ, INFO@CC DE VERVERIJ.BE, 055/23.28.01
DUUR: 90 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN - MET AANSLUITEND APERITIEF

‘VAIANA’ 
FILMNAMIDDAG (5+)

CULTUUR 
EVENEMENTEN

CULTUUR 
EVENEMENTEN

De Werkgroep Beiaard stelt jaarlijks een programma voor met markt-
bespelingen, recitals en zomerconcerten. Het hele jaar door kan je 
in Ronse genieten van beiaardconcerten vanuit de prachtige Sint-
Hermestoren. Stadsbeiaardier Dominique Wybraeke, net als andere 
binnenlandse en buitenlandse beiaardiers verzorgen gratis concerten.

VOORJAAR
DIVERS

ST-HERMESTOREN - KAATSSPELPLEIN
INFO: CULTUURDIENST - CC DE VERVERIJ, INFO@CCDEVERVERIJ.BE, 055/23.28.01

CULTUUR 
EVENEMENTEN

Dit internationaal wetenschappelijk congres onderzoekt het 
verband tussen processies en het landschap. Het ‘sacrale’ 
landschap, zowel een specifi eke plaats als een groter gebied, wordt  
bekeken als een actief gegeven in het ontstaan, het doorgeven en 
het wijzigen van de menselijke spiritualiteit doorheen de tijden.

Hoewel het uitgangspunt typisch West-Europees is, wordt het 
perspectief opengetrokken naar niet-Christelijke en niet-Westerse 
tradities die nauw verbonden zijn met het landschap waarin ze 
plaatsvinden.

FIERTEL-UNESCO

INFO: HTTPS://WWW.WALKINGWITHSAINTS2018.COM          

NAJAARSPROGRAMMA
BEIAARD - WERKGROEP BEIAARD
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INFO: 055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE 
WWW.CCDEVERVERIJ.BE

 TIP

 Verras vriend, ouders, zus of broer met een cadeaubon 
van CC De Ververij!

De bon is een jaar geldig en de waarde bepaal je zelf!

ANNULATIES

BETAALDE TICKETS (MET VT-PAS OF LOSSE TICKETS) WORDEN 
NIET TERUGBETAALD OF OMGERUILD, BEHALVE ALS DE VOOR-
STELLING OM EENDER WELKE REDEN WORDT AFGELAST. 

DE VOORSTELLINGEN STARTEN STEEDS STIPT! 

EENMAAL DE VOORSTELLING IS BEGONNEN, KUNNEN 
LAATKOMERS NIET MEER IN DE ZAAL TOEGELATEN WORDEN 
TOT NA DE (EVENTUELE) PAUZE. 

TICKETS WORDEN IN DIT GEVAL NIET TERUGBETAALD!

TICKETVERKOOP
START: 15 DECEMBER 2017

KORTINGEN
 

Het kortingtarief (€ 2 per voorstelling p.p.) geldt voor jongeren 
(-26 jaar), 55-plussers en groepen vanaf 15 personen. Wanneer 
je aanspraak maakt op deze korting, gelieve dit duidelijk te 
vermelden bij de reservatie of aan te klikken bij reservatie 
via de webshop. Gemaakte reservaties zonder melding van 
korting kunnen niet meer gecorrigeerd worden. Kortingen 
kunnen ook niet gecombineerd worden.

TIP

De Vrijetijdspas (VTP) is een formule 
die je mooie kortingen aanbiedt (ook 
geldig voor Sport en Jeugd onder 
bepaalde voorwaarden).

LET WEL: 
De pas is strikt persoonlijk en moet 
dus per persoon worden aangekocht!

Een pas kost € 5 en geeft je per voorstelling een mooie korting!

KORTINGEN MET PAS podiumkunsten najaar 2017

Keuze van 1 tot 3 voorstellingen > KORTING € 2,5 /voorstelling*
Keuze 4 of meer voorstellingen > KORTING € 3 / voorstelling*

* DEZE KORTINGEN BEREKEND OP DE BASISPRIJS, GELDEN NIET 
VOOR DE FAMILIEVOORSTELLINGEN (voor familievoorstellingen 
krijg je met de VTP een korting van - € 1 p.p. per voorstelling)

Personen die in Ronse wonen én aanspraak kunnen maken 
op het omnio-statuut, krijgen een korting op de basisprijs van 
elke voorstelling. 
MEER INFO: 
www.ronse.be, www.ccdeververij.be

JE KAN VOORAF
TICKETS RESERVEREN

• Online via webshopronse.recreatex.be, LET OP: enkel voor 
tickets aan basistarief en het kortingtarief 55+, -26 en 
groepen (zo bespaar je de administratiekost)

• via e-mail: info@ccdeververij.be
• via telefoon: 055/23.28.01
• bij afhaling: Administratie CC De Ververij, Wolvestraat 

37/0002, 9600 RONSE 
•  aan de kassa vanaf 30 min. vóór de voorstelling (INDIEN 

NIET UITVERKOCHT)

INFO RESERVATIES

Reserveer en betaal vanaf nu je tickets online! Na betaling 
ontvang je je tickets die je thuis print. Snel en bijzonder makkelijk, 
bovendien bespaar je administratiekost. LET OP: niet geldig voor 
aankopen tickets met Vrijetijdspas! Gelieve hiervoor contact 
op te nemen met CC De Ververij. De medewerkers brengen je 
reservatie en aankoop pasje voor jou in orde. Je betaalt dan 
gewoon via overschrijving en ontvangt na betaling tickets en 
pas in de bus (administratiekost van € 1 per reservatie).
De tickets die gereserveerd worden via telefoon & e-mail 
worden per overschrijving betaald binnen de 10 dagen na de 
reservatie, zoniet vervalt de reservatie zonder voorafgaand 
bericht.  Elke reservatie wordt door ons bevestigd. Je 
ontvangt een overschrijvingsformulier met alle juiste 
gegevens. Na betaling sturen we de tickets toe samen met 
het betalingsbewijs. Betaalde tickets worden tot acht dagen 
voor de voorstelling verstuurd. Binnen een termijn van minder 
dan acht dagen kan je de gereserveerde tickets aan de kassa 
ophalen (vanaf 30 min. voor de voorstelling).
Reserveer je je tickets minder dan acht dagen voor de 
voorstelling, dan kan je die betalen de avond van de voorstelling 
aan de kassa, uiterlijk binnen 30 minuten voor aanvang van de 
voorstelling. Indien de tickets niet zijn afgehaald binnen de 30 
minuten voor aanvang van de voorstelling, worden de tickets 
terug in verkoop gebracht.

VTpas
cultuur / jeugd / sport
pas

vrijetijds
VTpas

RONSERONSE

N A A M  +  V O O R N A A M

S T R A AT  +  N R

P O S T C O D E  +  G E M E E N T E

STRIKT PERSOONLIJK
GELDIG TOT 31.08.2018

www.ronse.be

vrijetijdsVTpasVTpas
cultuur / jeugd / sport

RONSERONSE

INFO
TICKETS
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SURF NAAR ONZE NIEUWE SITE 
VOOR MEER INFO OVER DE CULTURELE EVENEMENTEN! 

WWW.CCDEVERVERIJ.BE
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK, EN BLIJF ZO OP 
DE HOOGTE VAN LAST MINUTE ACTIVITEITEN

CADEAUBON



2828 Ontwerp: Waldo De GrooteOntwerp: Waldo De Groote

LOCATIES
PODIUMACTIVITEITEN: Zuidstraat 19 / Wolvestraat 37 – 9600 Ronse

TENTOONSTELLINGEN: Priestersstraat 13 / Wolvestraat 37 – 9600 Ronse 

INFORMATIE 
ADMINISTRATIE CC DE VERVERIJ: Wolvestraat 37/002 – 9600 Ronse – 055/23.28.01
info@ccdeververij.be – www.ccdeververij.be 

CC De Ververij is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in prijzen en programmatie. 
Een Franstalige versie is verkrijgbaar op aanvraag/Une version française est disponible sur demande.
Verantw. uitgever: Stad Ronse

Mediapartner


