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VOORWOORD

Een stad is een samenhang van sociale weefsels. En laat weefsels nu 
eenmaal de trots zijn van Ronse, bekend als textielstad. Hier weten wij 
dat weven een proces is waar vele handen in tussenkomen.

Sociale weefsels zijn onze vele toneelverenigingen, culturele verenigingen, 
sportclubs, jongeren- en ouderenbewegingen, serviceclubs, enz. We zijn 
er hier zeer rijk aan.

Cultuurcentrum De Ververij bewijst een ijzeren gestel te hebben.

Om een centrum zoals het onze te laten blaken van goede gezondheid, 
zijn meer dan ideale omgevingsfactoren en zuurstof nodig. Dat vraagt 
om een kloppend hart en een goede bloedsomloop. 

Bij de Cultuurdienst gaat het dan om enthousiasme, inspiratie, inzet en 
saamhorigheid, en natuurlijk een dienst die al deze factoren de ruimte 
biedt en tot expansie laat komen.

Wanneer deze mix steeds weer nieuwe impulsen krijgt en als het ware 
blijft uitnodigen nieuwe wegen in te slaan en uitdagingen aan te gaan, 
dan biedt dat goede perspectieven voor de toekomst om rijk te worden 
met cultuur, heel rijk. 

‘Gewoon doorgaan met beleven’, dat is ons motto.

Joris Vandenhoucke 
Schepen van cultuur
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ZUIDSTRAAT 19 
TICKETS: €32 / €30 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 60 MIN. - PAUZE - 60 MIN. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN

ZUIDSTRAAT 19 
TICKETS: €18 / €16 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: N.N.B. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN

Na drie jaren toeren langs de zomerfestivals met een luidruchtig 
rockbandje Urbanus & De Fanfaar, heeft Urbanus weer zin in het knusse 
van de theaters. Of de wereld plots beter wordt van de nieuwe show valt 
te betwijfelen, maar dat het publiek met een opgelachen kaartje naar 
buiten gaat, dat staat vast.

Absurde verhalen, grove leugens en gênante situaties zullen 
afgewisseld worden met een broos of kinderlijk naïef liedje. De zaal 
in duiken en over rugleuningen van de stoelen lopen, dat zit er niet 
meteen meer in. Daarom is het bij deze show wel toegelaten dat het 
publiek op het podium wordt gegooid.

Het zit Walter niet mee. Hij is 50-plusser, heeft géén burn-out of 
midlifecrisis, hij is niét depressief, zelfs niet hoogsensitief. Blank en 
hetero, van het mannelijke geslacht en zonder gender issues, moeten we 
helaas ook vermelden. Een mens zou zich voor minder gediscrimineerd 
voelen…

Niet Walter!

Hij treedt elke dag tegemoet alsof het een cadeau is dat vraagt om 
uitgepakt te worden. Dat is in deze tijden haast verdacht en zal zich vroeg 
of laat tegen hem keren. 

TEKST Jo Van Damme
REGIE Walter Janssens 
SPEL Jan Matthys, Heidi De Grauwe, Bob De Moor, Brenda Bertin 
 en Hans Buyse

14 SEPTEMBER  
VRIJDAG - 20U

28  SEPTEMBER 
VRIJDAG - 20U

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

DUUR: 30 MIN. - PAUZE - 50 MIN.  - VRIJE ZITPLAATSEN

Begin 2018 kwam Bram De Looze met een nieuw project, dat verder 
bouwt op zijn laatste project met de fortepiano’s. Dit keer speelt hij 
op een gloednieuwe, unieke Chris Maene Concert Grand Piano. Deze 
vleugelpiano heeft de kracht van de moderne piano maar de warmte van 
zijn historische voorgangers. 

Chris Maene koos De Looze als ambassadeur van dit nieuwe instrument 
voor de Jazz. Deze revolutionaire piano werd op aanvraag van Daniel 
Barenboim gebouwd. In dit design staan de snaren parallel i.p.v. 
gekruist, zoals bij een normale concertpiano tot nu toe altijd het geval 
was. Hierdoor wordt een transparant en superieur geluid gecreëerd, met 
een zeer heldere klank waar je duidelijk verschillende klankregisters van 
elkaar kunt onderscheiden. 

Bij dit project heeft De Looze zich laten inspireren door zowel commerciële 
muziek als hedendaagse muziek als oude klassieke pianoliteratuur. 
Dit varieert van Bach, Stravinsky tot Ornette Coleman, Monk tot Jason 
Moran en Steve Lehman. 

Met dit gloednieuwe project speelde De Looze reeds in de Handelsbeurs 
(Gent), voor een volle KAAP (Brugge) en voor een uitverkocht Flagey 
(Brussel). 

30 SEPTEMBER  
ZONDAG - 18U

BRAM DE LOOZE 
CHRIS MAENE CONCERT GRAND PIANO                 

INTRODUCTIE
GRAND PIANO:

HENK
SWINNEN

JAZZ &
KLASSIEKE

MUZIEK

JAZZ

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

DUUR: 20 MIN. SUPPORT - 45 MIN. - PAUZE - 45 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Dré Pallemaerts hoort als begaafd drummer, componist en sound-engineer 
al 30 jaar tot de crème van de Belgische én de internationale jazzscene. Als 
begeerde sideman speelde hij aan de zijde van Toots Thielemans, Joe Lovano, 
John Scofi eld, Bob Brookmeyer, Philip Catherine en Melanie de Biasio.
Voor een gloednieuw Dré Pallemaerts Seva laat hij zich bijstaan door 
pianist Pablo Held, saxofonist Sebastian Gille en bassist Clemens van der 
Feen. Pablo Held is een van dé rijzende internationale’ jazzsterren’ van het 
moment. Radicale spontaniteit typeert zijn eigen vermaarde Pablo Held trio, 
en klinkende namen (denk aan John Scofi eld, Chris Potter, Dave Liebman) 
waarmee hij reeds samenspeelde is eindeloos. De lijst van muzikanten 
aan wiens zijde de jonge saxofonist Sebastian Gille stond moet nauwelijks 
onderdoen (Abdullah Ibrahim, Al Jarreau, Steve Swallow...). Gille staat 
gekend voor zijn fi jngevoelige muzikaliteit en stilistische coherentie. 
Bassist Clemens van der Feen maakte deel uit van o.a. het Amsterdam 
Concertgebouw Orchestra en het Orchestra of the Eighteenth Century. Hij 
richtte in 2010 zijn eigen kwartet op en kruiste paden met Toots Thielemans, 
Eric Vloeimans, Tineke Postma, Bill Carrothers en John Ruocco. In België werkt 
hij o.a. samen met Robin Verheyen en Bram de Looze.

DRUMS  Dre Pallemaerts 
PIANO  Pablo Held (D) 
SAXOFOON Sebastian Gille (D) 
BAS  Clemens van der Feen (NL)

4 OKTOBER
DONDERDAG - 20U

DRE PALLEMAERTS       
JAZZLAB 2.5: SEVA

SUPPORT:
HOCHA
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 ZUIDSTRAAT 19 
TICKETS: €18 / €16 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 90 MIN. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN

Isolde et Les Bens is een gelegenheidsgroep opgericht door Isolde Lasoen 
(bekend als drumster bij DAAN, Saint-Marteau, en zoveel meer), waarin 
ze haar voorliefde voor zowel de Franse sixtiespop en chanson, als voor 
Engelstalige pareltjes van vroeger en nu laat blijken.Sinds jaar en dag zingt 
Isolde al backingvocals van achter haar drums, en deed ze tevens hier en 
daar guestperformances als zangeres. 

Zo groeide de ‘goesting’ om zelf lead te gaan zingen. De daad bij het woord, 
stak ze een tof setje samen en vroeg enkele van haar lievelingsmuzikanten 
(die toevallig allemaal Ben heten) om haar te begeleiden. Isolde et Les 
Bens brengen werk van France Gall, Natasha Shinitke, Pink Martini en 
Gainsbourg krijgt een plaats naast dat van Ella Fitzgerald, The Kinks en 
zelfs Sonny & Cher. Maak je op voor een stomende avond met Isolde et 
Les Bens!

GITAAR & BACKING VOCAL  Ben Van Camp
CONTRABAS  Ben Brunin
PIANO  & BACKING VOCAL  Ben Vermeir
DRUMS & LEAD VOCAL     Isolde Lasoen 

20 OKTOBER
ZATERDAG - 20U

ISOLDE ET LES BENS   
ISOLDE

POP &
FRANSE

CHANSON

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

DUUR: 90 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Piv staat twintig jaar op de planken als comedian. Het grote en brede 
publiek kent hem als een geboren verteller en een gepassioneerd 
muziekliefhebber die altijd een song klaar heeft bij een verhaal. Of 
omgekeerd. Een recensent noemde hem ooit ‘de meest authentieke 
Vlaamse comedian’. De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een 
onweerstaanbare meerwaarde.

In ‘Zijn er nog vragen?’ maakt Piv komaf met de triviale vragen die hem 
vaak gesteld worden na optredens. Hij beantwoordt voor eens en voor 
altijd op geheel eigen wijze alle vragen die op hem werden en worden 
afgevuurd. Tijdens (en wie weet ook na) deze voorstelling kom je álles 
over Piv te weten. Je kunt hem je eigen persoonlijke vraag voorschotelen 
of een gesprek starten dat verder gaat dan de gebruikelijke koetjes en 
kalfjes. De liedjes in je hoofd krijg je er gratis bovenop.

5 OKTOBER 
VRIJDAG - 20U

PIV HUVLUV   
ZIJN ER NOG VRAGEN?  

COMEDY
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STOKMAN & VOS    
EEN ZOEN VAN TOEN  

WOLVESTRAAT 37 - FOYER
TICKETS: €22 / €20 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 90 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTUIMTE 
TICKETS: €13 / €11 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 60 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Vraag ons niet waarom, maar wat ons de laatste tijd nogal vaak bezig houdt 
is… tijd. Tijd is altijd en overal, maar ook – en vooral – steeds vaker te kort.
Tijd om – eindelijk – vader te worden bijvoorbeeld. En de verloren tijd die 
daaraan voorafging toen dat niet meteen wilde lukken. De tijd dus om aan 
je grootste avontuur ooit te beginnen. Maar dan wel net op het moment dat 
de tijd ergens in je achterhoofd al eens zachtjes begint af te tellen. En hoog 
tijd voor de wereld, de wereld waarin zij zal opgroeien...
Een overdaad aan thema’s en emoties die vreemd genoeg eerst voor een 
blokkade zorgden in het hoofd van songschrijver Klaas Delrue. Maar die 
vervolgens een stortvloed aan inspiratie opleverden, en bijgevolg stof voor 
de meest persoonlijke en actuele Yevgueni-voorstelling tot nu toe. 
Wie Yevgueni als theater(tour)-fenomeen kent, weet dat het geen 
fi losofi sche praatbarak wordt. Integendeel, een verrassende achtbaanrit 
met vertragende momenten bergop en steile afdalingen op topsnelheid. 
Van ingetogen, akoestische pareltjes tot rock ’n roll. Want Yevgueni blijft 
bovenal de koning van de hoop en – waar nodig – troost. Niet te missen dus. 

ZANG & AKOESTISCHE GITAAR  Klaas Delrue
TOETSEN & ZANG     Geert Noppe
BAS, AKOESTISCHE GITAAR  & ZANG  Maarten Van Mieghem
DRUMS & PERCUSSIE   Stef Vanstraelen 
ELEKTRISCHE GITAAR   Patrick Steenaerts 

Met hun Golden Oldiesprogramma ‘Een Zoen Van Toen’ hebben Astrid 
Stockman en Liesbeth Devos (aka Stokman & Vos) een glasheldere 
missie: senioren verblijden met pareltjes uit ons muzikaal cultureel 
erfgoed. En dat willen ze niet alleen doen in ontmoetings- en 
cultuurcentra maar ook in woonzorgcentra.

Speciaal voor hen duikt dit allercharmantste sopranenduo in de mooiste 
melodieën uit het klassieke en lichte repertoire. Samen met Stijn Bettens 
op de accordeon trakteren ze het publiek op hun favoriete meezingers. 

Een Zoen Van Toen is een gevarieerd liedjesprogramma met klasse waar 
senioren, vrienden, kinderen en kleinkinderen gegarandeerd vrolijk van 
worden.

‘Nog ‘feelgooder’ is moeilijk, denk ik.’ (Johan Wouters, directeur-
programmator De Velinx, Tongeren)

26 OKTOBER 
VRIJDAG - 20U

28 OKTOBER  
ZONDAG - 17U

YEVGUENI  
TIJD IS ALLES

POP

OLDIES

SENIOREN-
VOORSTELLING
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SINT-MARTINUSKERK - KERKPLEIN
TICKETS: €18 / €16 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 75 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

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

DUUR:  75 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

Weinig componisten van klassieke muziek zijn bij leven al zo populair en 
wereldwijd uitgevoerd als de in Estland geboren Arvo Pärt. Het is – zacht 
uitgedrukt – merkwaardig dat in tijden van massale ontkerkelijking en 
religieuze crises een componist zo in de harten wordt gesloten als deze 
Arvo Pärt, wiens gehele, uitgebreide oeuvre haast uitsluitend religieus 
geïnspireerd is.

Het is niet algemeen geweten dat deze componist zijn carrière begon in de 
experimentele, hedendaagse klassieke muziek. Niet deze muziek heeft 
hem beroemd gemaakt, maar wel alles wat hij begon neer te schrijven 
na een persoonlijke en artistieke crisis die hij slechts na enkele jaren 
te boven kwam. Uit dit lange zwijgen herrees hij als herboren, voorzien 
van een nieuwe stijl die hij tintinnabulli of klokjesstijl doopte. Het was 
een radicale breuk: zijn muziek werd ritmisch eenvoudig en harmonisch 
welluidend. De dissonant, de wanklank, die in de experimentele, 
hedendaagse muziek tot norm was verheven en dus zijn functie had 
verloren, werd bij Arvo Pärt zo spaarzaam en geraffi neerd ingezet dat hij 
weer zijn functie van kruidig pigment kreeg. Op een nieuwe manier was 
deze muziek even radicaal als die uit zijn experimentele beginperiode. 
Het verschil was dat ze massaal gehoor kreeg. 

Zie ook cursus Vormingplus over de muziek van Arvo Pärt (p.23)

Bekendheid is relatief. Daar weet Latif Aït alles van. Want tot nu kwam 
hij in de kijker door wat hij deed; niet door wie hij is. En dat leverde hem 
vooral bekendheid op bij justitie. Toen hij met vriend Dyab Abou JahJah de 
Arabisch-Europese Liga oprichtte om de wereld beter te maken en dat zijn 
job kostte. Toen hij met zijn kritische cartoons bijna een veroordeling liet 
optekenen. Of toen hij met Fouad Belkacem een takeldienst startte, maar 
net op tijd weigerde om diens beruchte vereniging te depanneren. 

Het was allemaal goed bedoeld, maar nooit goed begrepen. Daarom laat 
Latif na 10 jaar comedy de goede bedoelingen thuis en stapt hij recht 
op het grote publiek af. Om te zeggen wat hij echt denkt. Zonder franjes, 
zonder handtasmoppen, zonder knuffelmarokkanen. Geen taboes, enkel 
de waarheid. En zelfs die is relatief.

9 NOVEMBER 
VRIJDAG - 20U

16 NOVEMBER 
VRIJDAG - 20U

VOCAAL ENSEMBLE AQUARIUS
MAGNIFICENT MAGNIFICAT

WERK VAN ARVO PÄRT O.L.V. MARC MICHAËL DE SMET 

LATIF AÏT  
RE:LATIF 

KLASSIEKE 
MUZIEK

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

DUUR: 90 MIN. - GENUMMERDE ZITPLAATSEN

‘Life ‘s a bitch’. Niemand wordt geboren voor z’n plezier. Of per ongeluk. 
Allemaal komen we hier iets doen, iets leren. Wat onszelf betreft is dat 
wel duidelijk. We weten waar onze pijnpuntjes zitten. Maar met betrekking 
tot anderen  maken we makkelijk de vergissing te denken dat zij louter 
geboren lijken om plezier te maken en geluk te hebben. Zeker wanneer 
het gaat om de welvarenden van deze wereld. De gepriviligeerden. 
Mevrouw Bob komt je de ogen openen.

‘Mevrouw Bob’ wordt geen monoloog, maar een rasechte dialoog tussen 
de tekst van  artist in residence Peter De Graef. Bo Spaenc componeert 
de beklemmende score en speelt en zingt live. Mathias Coppens schrijft 
additionele hedendaagse muziek. Marc Tooten speelt altviool, Tania 
Van der Sanden is Mevrouw Bob, een erg succesvolle zakenvrouw. Een 
ongeneeslijke ziekte manifesteert zich accuut…

SPEL             Tania Van der Sanden 
COMPOSITIE, MUZIEKTHEATRALE 
REGIE & LIVEMUZIEK              Bo Spaenc
ALTVIOOL             Marc Tooten (HERMESensemble)
ADDITIONELE COMPOSITIE             Mathias Coppens (HERMESensemble) 
TEKST             Peter De Graef 
COACH             Sam Bogaerts 

24 NOVEMBER   
ZATERDAG - 20U

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE 
MT &  HERMESENSEMBLE 

MEVROUW BOB 
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THEATER

THEATER DE SPIEGEL
& HERMESENSEMBLE 

NOCTURAMA                   
DROOMREIS NAAR DE WERELD VAN SLAAPVAAK

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: € 8 VOLW. / € 6 KIND (-12 JAAR)

DUUR: 40 MIN. -  VRIJE ZITPLAATSEN

Welkom in het museum van de nacht, de slaapkamer van mijn knuffels.
In de slaap komen de nachtdieren tot leven. En toch rust alles, iedereen 
is moe, de wekker vertraagt, de kast dommelt, de kamer slaapt, het bed 
soest, het licht is moe, de zon is onder, ik lig in het donker.
En toch ben ik wakker, wil ik opstaan, mijn ogen vallen open.
Al mijn knuffeldieren zijn wakker, ze willen mee op tocht, een avontuurlijke 
droomreis doorheen de schemer van de nacht. Cello, klarinet en stem 
begeleiden je op dit droomconcert naar de wereld van slaapvaak.
Het HERMESensemble is een Antwerps collectief onder leiding van Koen 
Kessels, dat bewust streeft naar het verleggen van de artistieke grenzen.

MUZIEK EN SPEL   Stijn Saveniers en Peter Merckx 
   (HERMESensemble)
SPEL EN TEKST   Johan Dils
COMPOSITIE   Daan Janssens
REGIE   Karel Van Ransbeeck
PRODUCTIE   Theater De Spiegel en HERMESensemble
DECOR EN VORMGEVING  Lies Maréchal en Wim Van de Vyver
KOSTUUMONTWERP Lies Maréchal

25 NOVEMBER 
ZONDAG - 15U

MUZIEK-
THEATER

FAMILIE-
VOORSTELLING

1 TOT 4 
JAAR
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In 2015 richtte Roeland Hendrikx zijn eigen kamermuziekensemble op, 
dat zich toespitst op het rijke repertoire voor klarinet, piano en strijkers. 
Voor zijn ensemble omringde Roeland Hendrikx zich met een aantal 
gelijkgestemden, musici die de passie voor kamermuziek, de ervaring, het 
streven naar perfectie op vlak van instrumentbeheersing met hem delen.
In dit programma speelt het ensemble in een trio-bezetting voor klarinet, 
altviool en piano. 

Het is verrassend dat deze aparte bezetting slechts voor een paar 
meesterwerken voorbehouden bleef : in hun warme klankkleur en 
melancholie zijn de klarinet en de altviool onovertroffen. 

Op het programma staat Mozart’s Kegelstatt-trio, één van de vroegste 
werken waarin de klarinet de hoofdrol speelt. Daarnaast brengen 
Liebrecht Vanbeckevoort en Roeland Hendrikx nog het ‘Grand duo 
Concertant’ van Carl Maria Von Weber. ‘Max Bruch’, 8 Stücke opus 83 
voor klarinet, altviool en piano vormt het einde. 

KLARINET Roeland Hendrikx
ALTVIOOL  Steven Delannoye 
PIANO  Liebrecht Vanbeckevoort

8 DECEMBER  
ZATERDAG - 20U

ROELAND HENDRIKX 
ENSEMBLE   

SOUVENIR EMOUVANT

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: €18 / €16 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

DUUR: 35 MIN. - PAUZE - 40 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN

KLASSIEKE 
MUZIEK

RAF WALSCHAERTS 
BIECHT 

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

DUUR: 90 MIN. -  VRIJE ZITPLAATSEN

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen op scène. 
Een gitaar, een piano, een handvol sterke verhalen en songs. 

Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de eenvoud: niks 
in de handen, niks in de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, 
scherp. Maar vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. Door 
de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook al zet hij zich schrap, 
weert hij zich als een duivel in een wijwatervat, houdt hij krampachtig 
de schijn hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en kieren zal 
ze druppelen, de waarheid. Gutsen. Bulderen. Niet te stelpen. Een bres 
in zijn verdediging. De bolster op barsten. Om dan plots… open en bloot. 
Voor u. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. Onbeduidend. 
Weerloos. Al te menselijk. Omarm hem. Toon hem de liefde. Hij is alleen. 
Biecht.

“Meer dan ooit kijkt hij het leven én de dood recht in de ogen”  
(De Standaard)

TEKST & SPEL   Raf Walschaerts
REGIE   Walter Janssens
PRODUCTIE  Caroline Lanoye
TECHNISCHE COORDINATIE Koen Bellens

30 NOVEMBER
VRIJDAG - 20U

©
 K

ri
s 

H
el

le
m

an
s

CABARET



11

Het bezorgen van alle kerstcadeautjes in één nacht gebeurt niet meer 
met de arrenslee, maar vanuit een supermodern ruimteschip en met de 
hulp van zeer veel elfjes. Toch wordt door een foutje één cadeautje niet 
bezorgd. Arthur, de onhandige jongste zoon van de kerstman, gaat op 
pad om het pakje naar een klein meisje te brengen, geholpen door zijn 
opa die de oude arrenslee en rendieren nog bewaard heeft.

De fi lm werd genomineerd voor o.a. een Golden Globe, Annie Award en 
een Bafta Award voor Beste Animatiefi lm.

NEDERLANDS GESPROKEN FAMILIEFILM 

16 DECEMBER  
ZONDAG - 15U 

ARTHUR CHRISTMAS   
 FILMNAMIDDAG

WOLVESTRAAT 37 - CONCERTRUIMTE
TICKETS: € 5 (VOLW. /KIND) - KORTING VT PAS

DUUR : 94 MIN. - VRIJE ZITPLAATSEN 

FILM

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. 
CC De Ververij zorgt voor de aanmaak van de 
Vrijetijdspas en de reservatie(s) en stuurt een 
overschrijvingsformulier met de nodige betalings-
gegevens. Na betaling worden je tickets en pasje via 
de post verstuurd.

RESERVEER VANAF 12 JUNI JE TICKETS ONLINE VIA 
HTTPS:// WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE!

Bij een eerste bezoek aan de webshop maak je een nieuwe account aan. 
Eens een account te hebben aangemaakt, kan je tickets bestellen via 
deze webshop. 
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!

INFO
055 232 801

INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE 

FAMILIEFILM 
6+
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WOLVESTRAAT 37 (TENTOONSTELLINGSRUIMTE)
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG

VERNISSAGE OP VRIJDAG 7 SEPTEMBER VAN 20U TOT 22U - IEDEREEN WELKOM!

BROUWERIJ DE KEYSER, 
PRIESTERSSTRAAT 13 

TE BEZOEKEN OP ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 7 SEPTEMBER VAN 18U00-20U30 - IEDEREEN WELKOM! 

Bijna 40 jaar had Adi Steurbaut nodig om van semi-fi guratief naar 
abstract over te schakelen.                                                                                                                    
Hij  is nu een onvoorwaardelijke fan geworden van ‘De Stijl’, met Piet 
Mondriaan voorop; maar ook Kazimir Malevich, de avant-garde en dada 
hebben hun invloed laten gelden. 
In zijn credo schrijft Adi Steurbaut letterlijk: ‘Ik heb mij tot doel gesteld 
om 100 jaar later, van 2017 tot 2031 dus (‘De Stijl’ beleefde zijn topjaren 
van 1917 tot 1931), retro te gaan werken  en mij te laten inspireren door 
kunstenaars uit die periode en door hun aanverwanten en volgelingen. 
De reeks namen is bijna eindeloos; ik heb dus nog inspiratie en werk voor 
nog vele jaren.  Dat is mijn project: een soort hommage of eerbetoon 
brengen aan de grote vernieuwers, de voorlopers, de échte avant-garde 
van een eeuw geleden.’                                                                                                                         
De ontdekking van ‘Symphonie diagonale’, een abstract fi lmpje 
uit 1924 van Viking Eggeling bracht ‘bewust’ de dynamiek van de 
diagonaal in Adi’s werk. En steeds blijft het frivole kleurenlint als 
een veelkleurige ‘rode draad’ subtiel verweven in de compositie.                                                                                                         
Kazimir Malevich zei ooit over zijn eigen abstracte werken: ‘Zoek niet 
naar een betekenis, het schilderij is vooral zichzelf’.
En Adi Steurbaut voegt daar aan toe: ‘Zoek toch maar, en geniet van het 
zoeken’.

CC ’t Beukenootje werd opgericht door Roger Cnudde in 1990 en is 
een creatief amateur schilderatelier in Ronse voor beginnende en 
gevorderde talenten op vlak van beeldende kunst. 

Dit atelier staat onder de kundige leiding van kunstenares Carine 
Hantson. 

Iedere woensdagnamiddag is het werkatelier geopend voor 
schilderen, aqualleren , tekenen en boetseren. Elk individu wordt 
persoonlijk begeleid in zijn eigen stijl.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER TOT
EN MET ZONDAG 23 SEPTEMBER 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER  TOT
EN MET ZONDAG 9 SEPTEMBER 
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AMAZING 
ATELIER ‘T BEUKENOOTJE 

ADIAGONAAL 
CONSTRUCTIVISME

ADI STEURBAUT  
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EXPO
(SCHILDERKUNST)

EXPO
(SCHILDERKUNST)



14

Een verzameling originele tekeningen / grafi ek en unieke edities op 
papier van A tot Z verworven tussen 1988-2018 met ontbrekende delen 
en de zoektocht naar  mogelijke aanvullingen.
Werken van o.a.: Alechinsky, Andrews, Baertsoen, Bateman, Bervoets, 
Berman, Broucke, Cornelis, Corneille, Cox, Claus, D’Haeyer,  Dillemans, 
De Kramer, De Roeck, De Ravet, Ensor, Floreal, Gelukzoekers, Hiroshige, 
Inspiratie, Joostens, Kennes, Kamagurka, Lucassen, Motherwell, Maet, Mys, 
Noria, Ogwa, Ndebele, Picasso, Paakkola, Q, Roelant, Schuurmans, Sliva, 
Tytgat, Utiliteitsdrukwerk, Vachal, Van Goethem, Van Stichel, Weidenbaum, 
x-factor, Y en zonderlinge tekeningen van Jan Pieter Cornelis.
‘VERZAMELEN / VERBINDEN’: Meestal heeft de verzamelaar een sterke 
gevoelswaarde bij de objecten. Deze verzameling, ook een collectie 
genoemd, van vooral werken op papier, onstond reeds op jonge leeftijd. 
Later kwam Jan Pieter Cornelis in contact met tal van Belgische 
hedendaagse kunstenaars. De programmatie van Wilfried Huet was 
ambitieus en internationaal. Op de Academie van Antwerpen kwamen 
deze en vele andere kunstenaars opnieuw aan bod in een bredere context. 
Zijn interesse was gewekt. Zijn collectie begon langzaam te groeien.
De werken worden samen gepresenteerd met nooit eerder getoonde 
tekeningen van de verzamelaar. Het is een collectie die misschien vragen 
oproept of nieuwe inzichten aanbiedt maar vooral de toeschouwer laat 
delen in de passie van tekenen op papier. De datum voor de voorstelling 
‘Gelukszoekers’ (oa Mathijs Duyck) wordt later bekendgemaakt.

WOENSDAG 3 OKTOBER TOT EN MET 
ZONDAG 14 OKTOBER   

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

VERNISSAGE OP ZONDAG 30 SEPTEMBER VAN 15U TOT 17U - IEDEREEN WELKOM!

COLLECTING / CONNECTING   
JAN PIETER CORNELIS

Een kunst, speel, voelinstallatie 

Haren willen
Zwieren zwaaien, woelen waaien,
Woelen waaien, in de war.
Kroelen kroezen, knopen klitten,
Niet meer vast aan mensen zitten
Knopen klitten, in de war.
Golven, groeien, welig tieren,
Stromen, kolken als rivieren,
Heel erg  veel en hééééél erg lang.

‘HAAR’ toont video’s, collages, objecten – maar toont niet alleen om te 
kijken ! Het toont om te voelen , om te bewegen, om te beleven met alle 
zintuigen.
Zo is ‘HAAR’ een totaalbeleving voor jonge kinderen van 2,5 tot en met 
4 jaar.  

WOENSDAG 21 NOVEMBER TOT
EN MET ZONDAG 2 DECEMBER 
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HAAR
RASA
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WOLVESTRAAT 37 (FOYER)
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG

GROEPEN EN SCHOLEN OP RESERVATIE - INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 795

GIDSING OP AANVRAAG - EEN ORGANISATIE I.S.M. RASA VZW

EXPO
(TEKENKUNST)

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

GRATIS TOEGANG
BINNENBRENGEN WERKEN: 30/11, 01-02/12 VAN 14U-18U ZONDER VOORAF INSCHRIJVING 

INFO & REGLEMENT:INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 795 
VERNISSAGE OP VRIJDAG 14 DECEMBER OM 20U - IEDEREEN WELKOM!

Elk seizoen organiseert het cultuurcentrum de wedstrijd voor actuele 
tekenkunst en deze keer voor de 50° keer! Dit moet als een feest voor 
de autonome tekenkunst gevierd worden.  Tekenkunst in de publieke 
ruimte van Ronse, lezingen, een debat, interviews met juryleden over 
tekenkunst en de (on)zin van de wedstrijden, teksten, een voorstelling 
van kunstenaar Bart Lodewijks op de vernissage, performances, .. 
De 50 jaar editie is geen eindpunt maar eerder een doorstart met de 
komende jaren meer aandacht voor de tekenkunst in het tentoonstellings-
beleid van het cultuurcentrum, o.a. een tentoonstelling met een selectie 
van de werken van de winnaars, tekenkunst uit museale en private 
collecties, tentoonstellingen met bekende kunstenaars en jonge talenten 
die zich op de tekenkunst toespitsen, .. 
De groeiende aandacht voor de wedstrijd heeft ongetwijfeld te maken met 
een stijgende belangstelling voor de autonome tekenkunst de laatste jaren 
maar eveneens door de meer gerichte en eigentijdse promo (ook in het 
buitenland), het authentiek concept, de bijzondere tentoonstellingsruimte 
én vooral ook door de selectie van juryleden die een eigenzinnige expertise 
aan de dag leggen met een sterk gewicht in de kunstensector. 

ZATERDAG 15 DECEMBER ‘18 TOT
EN MET ZONDAG 13 JANUARI ‘19 

RONSE DRAWING PRIZE
50E GROTE PRIJS ACTUELE

TEKENKUNST RONSE - FEESTEDITIE!
EXPO

(TEKENKUNST)

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!
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JUNI
VR 29/06    BRUUL 2018 - CONCERTAVOND
    Bruulpark - vanaf 19u30
  Gratis toegang

ZA 29/06    SIERK MASJIEK
    Stadstuin - 14u-18u
  Gratis toegang

JULI 
DO 05/07    CYCLOCARTRACE I.K.V. VLAANDEREN 
 FEEST MET OPTREDEN VAN 
 LES VACHES ESPAGNOLES
 Kleine Markt - 18u
 Gratis toegang - Deelname race €75 / ploeg

ZO 08/07  FEESTELIJKE ZITTING 
 & EETFESTIJN 
 Grote Markt - 11u 
 Gratis toegang Feestelijke Zitting  

 Eetfestijn €14 volw. / €7 kind (-12j.)

 vooraf reserveren noodzakelijk 

VR 13/07    BRUUL 2018 - CONCERTAVONDEN
VR 20/07    Bruulpark - telkens vanaf 19u30
  Gratis toegang

 

AUGUSTUS 
VR 03/08    SONE FESTIVAL 2018 
ZA 04/08 Wolvestr. 37 - 12u-01u

VR 24/08  RONSE OPSCENE 2018 
 Grote Markt, Parking Portois & Parking 
 Stadhuis - vanaf 19u30 
 Gratis toegang

ZA 25/08  RONSE OPSCENE 2018 MET KINDER- EN 
 TIENERMARKT, RONSE OPSCÈNE KLASSIEK 
 & MUZIEKOPTREDENS
 Kleine Markt (Kinder- en Tienermarkt) - 13u-17u 
 Gratis toegang, (standhouders vooraf inschrijven verplicht)

 Grote Markt, Parking Portois & Parking Stadhuis
 vanaf 19u30 - Gratis toegang

 Sint-Hermescrypte (Ronse Opscène klassiek) - 20u
 Gratis toegang

SEPTEMBER 
VR 07/09    VERNISSAGE EXPO - ADI STEURBAUT 
 ‘ADIAGONAAL CONSTRUCTIVISME’   
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 8 t.e.m. 23 sept. 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 07/09    VERNISSAGE EXPO - ’ T BEUKENOOTJE 
 ‘AMAZING’   
 Priestersstr., Brouwerij De Keyser
 18u-20u - 8 t.e.m. 9 sept.
 Open za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 14/09  URBANUS - ‘TRECTO PNX’
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €32 / €30 (-26, 55+, groepen)

VR 28/09  VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL  
 ‘GOED ZOT’
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘18 - ‘19 - ZOMER & NAJAAR
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WO 21/11 KUNSTEDUCATIEVE EXPO   
 ‘HAAR’ I.S.M. RASA
 Wolvestr. 37 - 21 nov.  t.e.m. 02 dec 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 24/11 DE KOLONIE MT I.S.M. HERMESENSEMBLE  
 ‘MEVROUW BOB’ MET TANIA VAN DER SANDEN
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

Z0 25/11 DE SPIEGEL I.S.M. HERMESENSEMBLE  
 ‘NOCTURAMA’  
 Wolvestr. 37 - 15u
 Tickets: €8 volw. / €6 kind (-12j.)

VR 30/11  RAF WALSCHAERTS - ‘BIECHT’ 
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

DECEMBER
ZA 08/12  ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE 
 MET LIEBRECHT VANBECKEVOORT
 ‘SOUVENIR EMOUVANT’ 
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

VR 14/12  VERNISSAGE EXPO 
 ‘RONSE DRAWING PRIZE’ - FEESTEDITIE 
 ‘50E GROTE PRIJS TEKENKUNST VAN DE
 STAD RONSE’
 Wolvestr. 37 - 20u - 15 dec. t.e.m. 13 jan.
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang 

ZO 16/12  FILMNAMIDDAG  
 ‘ARTHUR CHRISTMAS’ 6+
 Wolvestraat 37 - 15u
 Tickets: €5 volw. / kind

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

 TENTOONSTELLINGEN: 
 Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - 9600 Ronse 

INFO:  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!

TICKETS:  NIEUW: Bestel tickets online: https://webshopronse.recreatex.be

ZO 30/09    VERNISSAGE EXPO 
 JAN PIETER CORNELIS 
 ‘COLLECTING / CONNECTING’   
 Wolvestr. 37 - 15u-17u - 3  t.e.m. 14 okt. 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZO 30/09    BRAM DE LOOZE   
 ‘CHRIS MAENE CONCERT GRAND PIANO’   
 Wolvestr. 37 - 18u 
 Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen)

OKTOBER
DO 04/10  DRE PALLEMAERTS  
 ‘JAZZLAB 2.5: SEVA’ 
 SUPPORT HOCHA
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 05/10  PIV HUVLUV - ‘ZIJN ER NOG VRAGEN?’    
 Wolvestraat 37 - 20u
 Tickets: €15 /€13 (-26, 55+, groepen) 

ZA 20/10  ISOLDE ET LES BENS - ‘ISOLDE’ 
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)  

VR 26/10  YEVGUENI - ‘TIJD IS ALLES’  
 Wolvestraat 37 - 20u 
 Tickets: €22 / €20 (-26, 55+, groepen) 

Z0 28/10  STOKMAN & VOS - ‘EEN ZOEN VAN TOEN’
 Wolvestraat 37 - 17u
 Tickets: €13 / €11 (-26, 55+, groepen) 

NOVEMBER
VR 09/11  AQUARIUS 
 ‘MAGNIFICENT MAGNIFICAT’ (ARVO PÄRT)  
 St. Martinuskerk, Kerkplein, Ronse - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen) 

VR 16/11  RONSE WERELDSTAD
TEM 18/11 Diverse locaties

VR 16/11  LATIF AÏT - ‘RE:LATIF ’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

Z0 18/11  KUNSTENDAG VOOR KINDEREN  
 Wolvestr. 37 - 14u-18u
 Gratis toegang, vooraf inschrijven verplicht
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29 JUNI - 13 & 20 JULI   
VRIJDAG - VANAF 19U30      

De Ronsese zomer start op 29 juni. 

In het sfeervolle Bruulpark wordt de zomerprogrammatie gestart. 

Het programma van deze eerste concertavond wordt later bekend-
gemaakt maar één ding is een feit: ambiance is verzekerd! 

Mail ons en ontvang de volledige zomerbrochure Bruul & Ronse Opscène!

VRIJDAG 29 JUNI - vanaf 19u30:  De Nacht van Ronse 
    Programma n.n.b.

VRIJDAG 13 JULI - vanaf 19u30:  Vlaanderen Zingt, een 
    meezingfeest voor jong en oud 
    i.k.v. Vlaanderen Feest

VRIJDAG 20 JULI- vanaf 19u30:  Programma n.n.b.

BRUUL 2018
PETE’S PROMOTIONS & CULTUURDIENST

CULTUUR 
EVENEMENTEN

BRUULPARK 
GRATIS TOEGANG

CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 801 - WWW.BRUULCONCERTEN.BE

30 JUNI   
ZATERDAG - 14U-18U      

SIERK MASJIEK
JEUGDDIENST

Met Sierk Masjiek willen we dat elke toeschouwer ZIET, BELEEFT, VOELT en 
GENIET. Keer op keer en ten volle. 

ZIE, BELEEF, VOEL en GENIET van

‘PAKMAN’ leeft sneller dan een muis kan klikken. 1 pakje, 2 formulieren, 3 
stempels, 6 handtekeningen, 450 keer per dag, 159.750 pakjes per jaar in 
ruil voor 10 vakantiedagen.  Een intense performance over de even eenzame 
als onzichtbare bewoner van onze virtuele economie. 

Een groot portiek maar te weinig piketten. 10 minuten voor aanvangsuur, het 
smidsevuur gaat aan, kop en punt worden nog snel aan een piket gesmeed, 
met man en macht wordt het de grond in geklopt. Portiek recht en zo begint 
‘Home Made’ van Circus Marcel, hoog in de lucht. 

‘Ivre Déséquilibre’ of bedwelmende melodieën en een dronken dans waarbij 
de grenzen van de gewichtloosheid opgezocht worden. 

‘Laberint II’ of een enorm transparant labyrint met vele paden en deuren die 
pas open gaan na lastige opdrachten tot een goed einde gebracht te hebben. 

Doorlopend genieten kan o.m. van Het Vlooienkabinet, Poppentheater 
Pedrolino, Carpool, De Autorenbaan, Kinderkapsalon Savooi, De Luie Wip, 
Madame Chapeau,…

DE STADSTUIN 
GRATIS TOEGANG

JEUGD@RONSE.BE - 055 232 880 - WWW.RONSE.BE

STRAATTHEATER, ANIMATIE & WORKSHOP

MET DE STEUN VAN JEUGDRAAD RONSE  - VU: STAD RONSE

ORGANISATIE: STEDELIJKE JEUGDDIENST RONSE

14U TOT 18U

JUNI
2018

ZAT

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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In het kader van Vlaanderen Feest organiseert de Cultuurdienst & de 
Werkgroep Vlaanderen Feest de jaarlijkse Cyclocartrace op de Kleine 
Markt. 

De race wordt traditioneel afgesloten met een optreden. Dit jaar zorgt de 
groep Les Vaches Espagnoles voor de nodige ambiance.

5 JULI
DONDERDAG - 18U

KLEINE MARKT
GRATIS TOEGANG VOOR TOESCHOUWERS - DEELNAME PER PLOEG € 75 

CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 795 

CYCLOCARTRACE 
(MET OPTREDEN VAN

LES VACHES ESPAGNOLES)
WERKGROEP VLAANDEREN FEEST

& CULTUURDIENST CULTUUR 
EVENEMENTEN

Om 11u vindt de Feestelijke Zitting ter gelegenheid van Vlaanderen 
Feest plaats in de trouwzaal van het Stadhuis. Mieke Bouve brengt 
vertellingen van o.a. Valère De Pauw.

Volgend op de zitting kan iederen die dit wenst aanshuiven aan ‘De 
Lange Tafel’ op de Grote Markt. Op het menu staat Vlaamse stoofpot met 
frietjes.

8 JULI
ZONDAG - 11U

GROTE MARKT
GRATIS TOEGANG ACADEMISCHE ZITTING 

 EETFESTIJN: € 14 VOLW. / € 7 KIND (-12 JAAR)
VOORAF INSCHRIJVEN IS VERPLICHT 

CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 795

FEESTZITTING 
& EETFESTIJN

WERKGROEP VLAANDEREN FEEST
& CULTUURDIENST 

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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SONE Festival wordt een tweedaagse. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 
augustus wordt CC De Ververij opnieuw omgetoverd tot het gezelligste 
muziekfestival in de regio. De organisatie koos voor een volledig 
Belgische line-up, maar wel met namen die internationaal respect 
afdwingen.

Op vrijdag wordt voor het eerst live geprogrammeerd met oa. Luie Louis 
en Brussels hiphopcollectief Le77. Dag 1 wordt afgesloten door Studio 
Brussel resident Faisal, die in 2016 reeds toonde absolute wereldtop te 
zijn.

Zaterdag wordt de site weer onderverdeeld in 2 podia, met Alia & San 
Soda op de mainstage. Het kleine podium wordt naast Belgische toppers 
Danga, Catwar & Lilihell en Jonas Lion ook een onderonsje met veel 
lokaal geweld.

Zoals elk jaar zet de organisatie weer stevig in op de totaalbeleving. 
Naast meer foodtrucks is vooral de samenwerking met DORST iets om 
naar uit te kijken. Wie geniet namelijk niet van een heerlijke cocktail 
tijdens het dansen in de zon?

3 & 4 AUGUSTUS
 VRIJDAG & ZATERDAG

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: VRIJDAG € 10, ZATERDAG € 12 / COMBITICKET € 20

BITLY.COM/SONETICKETS
SONE.FESTIVAL@OUTLOOK.COM

SONE FESTIVAL 2018
SONE

CULTUUR 
EVENEMENTEN

RONSE OPSCÈNE 2018
MET O.A. OPTREDEN VAN

BART PEETERS
PETE’S PROMOTIONS & CULTUURDIENST

Het Slotweekend van de Ronsese zomer start op vrijdag met tal van 
optredens op de Grote Markt en Parking Portois. Headliner voor vrijdag: 
Bart Peeters.

Ook dit jaar staan optredens gepland voor het jeugdige publiek! Startuur 
van de dj-sets: 21u op de Parking van het Stadhuis.

Beslist een topavond!

24 AUGUSTUS
VRIJDAG - VANAF 19U30

GROTE MARKT, 
PARKING PORTOIS &
PARKING STADHUIS

GRATIS TOEGANG
CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 801 - WWW.OPSCENE.BE 

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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25 AUGUSTUS 
 ZATERDAG - VANAF 13U

GROTE MARKT, PARKING PORTOIS,
PARKING STADHUIS, KLEINE MARKT  

& ST-HERMESCRYPTE
DEELNAME KINDER- & TIENERMARKT GRATIS, VOORAF INSCHRIJVEN

VERPLICHT, MUZIEKOPTREDENS GRATIS TOEGANG
CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 801 - WWW.OPSCENE.BE 

RONSE OPSCÈNE 2018 
MET O.A. KINDERMARKT 

OPSCÈNE, DANSOPTREDENS 
& KINDERANIMATIE, 

RONSE OPSCÈNE KLASSIEK 
& MUZIEKOPTREDENS 

PETE’S PROMOTIONS & CULTUURDIENST

Ronse Opscène is één groot feest voor jong en oud. Het startschot 
wordt gegeven op de Kleine Markt om 13u met de jaarlijkse Kinder- en 
Tienermarkt Opscène! Naast de kindermarkt is er gratis animatie voor 
de kinderen en tal van dansoptredens.

Om 20u vindt Ronse Opscène Klassiek plaats. Dit jaar trakteert de 
cultuurdienst jullie op een gratis concert Oude Muziek in de Crypte met 
o.a. David Van Bouwel (klavecimbel).

De rest van het avondprogramma op de Grote Markt en Parking Portois 
wordt later bekend gemaakt!

CULTUUR 
EVENEMENTEN

Het interculturele project Love Amour heeft een vervolg in petto!

Theater met straffe verhalen van en door vrouwen over de liefde: de 
liefde voor een grootmoeder, moeder, vader, dé liefde van je leven…
la cuisine! Dikwijls gaat het in het theaterstuk over de liefde voor 
overleden personen, het gemis, de herinnering.., de passie…doorleefde 
emoties, misschien (h)erkenbaar? De kracht van verhalen, de kracht 
van vrouwen, de kracht van verbinding.

Ieder vertelt vanuit haar eigenheid, samen vormen ze een mooi geheel. 
Het stuk wordt muzikaal ondersteund en een sterke danschoreografie 
rondt het geheel kwetsbaar af!

In de foyer is er een boeiende fototentoonstelling te zien evenals 
gevatte interviews op scherm over de liefde!

De avond wordt afgesloten met een intrigerend optreden van het 
geëngageerde vrouwenduo Poetic Pelgrimage (UK) dat onlangs in 
een theatervoorstelling in het KVS (Brussel), mondig, feministisch 
en kleurrijk met ‘spoken word’ en hiphop op het podium stond. Nu in 
Ronse .. mét een ‘peace’ moment..!

29 SEPTEMBER
ZATERDAG - 19U30

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: € 10 / KIND (-12J.) GRATIS

CULTUUR@RONSE.BE 

LOVE AMOUR
CC DE VERVERIJ & VROUWEN IN BEWEGING

CULTUUR 
EVENEMENTEN

INTERCULTURELE
AVOND
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20 & 21 OKTOBER   
ZATERDAG EN ZONDAG  

CULTUUR 
EVENEMENTEN ZATERDAG 20 OKTOBER (09U-17U)

9u  Opening tentoonstelling 
10u  Opening tijdelijk postkantoor met voorverkoop 
 van bijzondere uitgiften 
14u  Academische zitting voor de Oost-Vlaamse kringen
 aangesloten bij K.L.B.P.  en/of Oost-Phila

ZONDAG 21 OKTOBER (09U-15U30)

9u  Opening tentoonstelling 
10u :  Lezing ‘De groote oorlog in Vlaanderen’ 
 door Bernard De Craene
14u  Lezing door Leo De Clerq

FILATELIEFEEST 2018
RENAIX PHILATHELIQUE RONSE

WOLVESTRAAT 37
MARK.BOTTU@TELENET.BE & P.DEDOBBELEER@SKYNET.BE

FILATELIEFEEST

20
18

Biedt de langzame, verstilde, schijnbaar eenvoudige muziek van Arvo 
Pärt troost en rust in ons jachtige bestaan? Biedt zijn oprechte spirituele 
overtuiging steun aan de zoekende (on)gelovige?
Arvo Pärt is noch goeroe noch monnik, wel al jaren achtereen de meest 
uitgevoerde en best verkochte componist van hedendaagse klassieke 
muziek.
Dirigent Marc Michaël De Smet werkte met de componist samen. Met 
AQUARIUS heeft hij in eigen land de meeste Pärt- uitvoeringen op zijn 
naam staan. 
In aanloop naar zo’n uniek concert in Ronse vertelt Marc Michaël De 
Smet op drie avonden hoe we deze muziek kunnen beluisteren. 
Met uniek beeld-en klankmateriaal geeft hij ons toegang tot de 
bijzondere wereld van de componist en zoekt hij een verklaring voor de 
“weerklank” die het werk van Pärt vandaag krijgt.
Tickets voor het concert door Aquarius op vrijdag 9 november worden 
voorbehouden voor de deelnemers aan het groepstarief.

9, 16 & 23 OKTOBER
DINSDAG - 19U30-22U                                        

CURSUS ‘DE MUZIEK VAN 
ARVO PÄRT’  

VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN - 
DENDER VZW

WOLVESTRAAT 37
BEGELEIDING: MARC MICHAËL DE SMET 

DEELNAMEPRIJS: €40 / €8 (SOCIALE PRIJS)      
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30 

VLAD@VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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Op 16 november wordt de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid 
gevierd. Dit is een mooie kapstok om het project ‘Ronse Wereldstad’ 
aan op te hangen.

Door samen te werken met verschillende organisaties willen we een 
brug slaan tussen culturen en mensen motiveren om elkaar te leren 
kennen via muziek, poëzie, workshops en een smaakwandeling.

VRIJDAG 16 NOVEMBER TOT EN 
MET ZONDAG 18 NOVEMBER

RONSE WERELDSTAD
CC DE VERVERIJ

WOLVESTRAAT 37
DIVERSE LOCATIES 

I.S.M. KARINE RAEVENS EN VERSCHILLENDE ORGANISATIES
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801 - WWW.CCDEVERVERIJ.BE

Op de vijfde editie van Kunstendag voor Kinderen biedt CC De Ververij 
kinderen tot 12 jaar en hun ganse familie bijzondere en gratis activiteiten 
aan. De Kunstendag voor Kinderen is toegankelijk voor iedereen.  De 
kinderen kunnen met het hele gezin genieten van allerlei activiteiten, 
speciaal op hun maat georganiseerd. 

De namiddag wordt afgesloten met een kinderdisco.

Het volledige programma, dat ook kadert binnen ‘Ronse wereldstad’, 
met tal van workshops voor de verschillende leeftijden, wordt later 
bekendgemaakt.

18 NOVEMBER 
ZONDAG - 14U-18U

KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN
CC DE VERVERIJ

CULTUUR 
EVENEMENTEN

WOLVESTRAAT 37
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT  

INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 795 - WWW.CCDEVERVERIJ.BE
WWW.KUNSTENDAGVOORKINDEREN.BE

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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20 & 27 NOVEMBER
DINSDAG - 19U30-22U

CURSUS ‘ DE ARCHITECTE 
VAN HET HAVENHUIS’  

VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN - 
DENDER VZW

Zaha Hadid was architecte, Irakese, én controversieel. Ze stierf vorig 
jaar op haar 65ste. Bij ons is zij vooral bekend door het ontwerp van het 
Havenhuis in Antwerpen; wereldwijd kreeg zij pas laat in haar carrière 
beroemdheid door haar elegante, vaak spectaculaire ontwerpen. 

In deze cursus ontdekken we de levensdromen en inspiraties van een 
boeiende vrouw. Om haar gebouwen te leren kennen ondernemen we 
een kleine reis rond de wereld, van Antwerpen tot Azerbeidzjan.

CULTUUR 
EVENEMENTEN

WOLVESTRAAT 37
BEGELEIDING: FRANK DE GROEVE
IN SAMENWERKING MET AMARANT  

DEELNAMEPRIJS: €20 / €4 (SOCIALE PRIJS)      
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30 

VLAD@VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

De Werkgroep Beiaard stelt jaarlijks een programma voor met 
marktbespelingen, 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 talrijke concerten. 

NAJAAR
DIVERS

ST-HERMESTOREN 
KAATSSPELPLEIN

INFO: INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801©
 C
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NAJAARSPROGRAMMA
BEIAARDCONCERTEN

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

Deze ruimte wordt voortaan projectmatig ingevuld door installatie-
kunst, beeldhouwwerk en sculpturen.

NAJAAR
DIVERS

WOLVESTRAAT 37
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801

KUNST IN DE PATIO 
CC DE VERVERIJ

CULTUUR 
EVENEMENTEN
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DIENST TOERISME
ZOMER- & NAJAARSPROGRAMMA

ZONDAG 8 JULI & ZONDAG 
12 AUGUSTUS 14U-16U

GEZINSVRIENDELIJKE
WANDELING ‘MUZIEKBOS’

Kom ontdekken welke bijzondere verhalen en legenden er rond het Muziek-
bos ontstaan. Van een weerwolvenplaag tot de unieke Geuzentoren. 
Wist je dat op deze mysterieuze plek de naam ‘Vlaamse Ardennen’ is 
ontstaan?
De gids neemt je mee op pad in het prachtige bos. 
Leuk voor ouders en kids!
Locatie: Kerk Louise Marie (La Salettestraat, Maarkedal)
Deelname: € 3, vooraf inschrijven verplicht

ZONDAG 1 JULI & ZONDAG 
5 AUGUSTUS 14U-16U

GEZINSVRIENDELIJKE 
STADSWANDELING ‘RONSE ALL-IN’

Bij deze kindvriendelijke wandeling worden alle toeristische troeven 
van onze stad in de kijker gezet. Je bezoekt de Sint-Hermescrypte en 
het Museum voor Textiel MUST. Je maakt een korte wandeling via het 
Mouroitplein, de Grote Markt en je brengt een bezoek aan de Passage, 
een unieke herbestemming van de oude Sint-Martinuskerk. 
Leuk voor ouders en kids!
Locatie: Toerisme, Spanjaardenkasteel (Bruulpark)
Deelname: € 3, vooraf inschrijven verplicht
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ZONDAG 15 JULI  & ZONDAG 
19 AUGUSTUS - 14U-16U

ONTDEKKINGSWANDELING 
‘STATIONSKWARTIER EN 
KAPEL AUGUSTINESSEN’

De komst van de spoorwegen in 1861 heeft het stadsweefsel van Ronse 
grondig veranderd. Tijdens de wandeling kom je alles te weten over deze wijk. 
Bovendien nemen we ook een kijkje in de kapel en de binnentuin van de 
Zusters Augustinessen in de Olifantstraat. 
Locatie: Station Ronse (Churchillplein)
Deelname: € 3, vooraf inschrijven verplicht

ZONDAG 22 JULI & ZONDAG 
26 AUGUSTUS - 14U-16U 

ONTDEKKINGSWANDELING 
‘ART DECO’

Wist je dat veel art deco-woningen het centrum van Ronse sieren? 
Tijdens het interbellum kende Ronse een economische groei dankzij 
de textielindustrie. De kaderleden van deze bedrijven lieten hun nieuwe 
woning optrekken in de meest modieuze stijl van toen, nl. de art deco. 
Aan de hand van deze themawandeling maak je kennis met prachtige 
staaltjes van deze verrassende architectuur.
Locatie: Station Ronse (Churchillplein)
Deelname: € 3, vooraf inschrijven verplicht

ZONDAG 29 JULI - 14U-16U 
INITIATIE CITYGOLF

Citygolf is een vernieuwende manier om mensen te laten kennismaken 
met golf. Al golfend kan je de mooiste plekjes van Ronse ontdekken 
en dit binnen één en hetzelfde concept. Holes worden vervangen door 
targets die zich in de stad bevinden. Degene met de minst aantal slagen 
is uiteraard de winnaar. Golfervaring is niet vereist.
Locatie: Toerisme, Spanjaardenkasteel (Bruulpark)
Deelname: € 15, vooraf inschrijven verplicht

DIENST TOERISME
ZOMER- & NAJAARSPROGRAMMA

ZONDAG 9 SEPTEMBER - 10U-18U 
OPEN MONUMENTENDAG

Op zondag 9 september wordt de 30e Open Monumentendag gevierd 
met de feestelijke opening van de Hoge Mote. 
Het bezoekerscentrum zal een duidelijk overzicht bieden van de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad en de regio.
Locatie: Museumplein (Bruulpark) 
Uitgebreide programmatie & inschrijvingen op www.ontdekronse.be

ZATERDAG 20 OKTOBER - 19U-21U 
NACHT VAN DE DUISTERNIS

Tijdens de Nacht van de Duisternis word je uitgenodigd om de sfeer en 
de schoonheid op te snuiven van het nachtelijke Hotondbos. Als onze 
ogen wennen aan de duisternis, krijgen we een ander bos te zien en 
verscherpen onze zintuigen zoals het gehoor en de reukzin.
Om helemaal in de sfeer te komen vertelt de gids geheimzinnige 
verhalen uit een ver verleden. De wandeling wordt beëindigd met een 
hartverwarmend drankje.
Locatie: Kapel Wittentak (Kapellestraat)
Deelnameprijs: € 5, vooraf inschrijven verplicht

ZONDAG 21 OKTOBER - 14U-18U 
DAG VAN DE TRAGE WEG

Sinds 2010 neemt Ronse deel aan de Dag van de trage weg. Op die dag 
worden tijdens één of meerdere lusvormige wandelingen de trage wegen 
in Ronse in de kijker gesteld.
De wandelingen nemen je mee langs idyllische paadjes en de gidsen 
tonen je prachtige stukjes natuur in Ronse. Voor mensen die houden van 
stappen langs onverharde wegen is deze wandeling een aanrader!

INFO EN INSCHRIJVINGEN
TOERISME@RONSE.BE, 055 232 816, WWW.ONTDEKRONSE.BE
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LEZING STIJN VERCRUYSSE 
‘OORLOG, VROEGER EN NU’

Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, spreekt VRT-journalist 
Stijn Vercruysse over wat oorlog doet met mensen. Hij vertelt verhalen 
van toen en vergelijkt die met wat hij zelf heeft meegemaakt tijdens zijn 
verslaggeving in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Congo...
Vrijdag 5/10 om 20u in de bib.  
De lezing is gratis, vooraf inschrijven is vereist. Deze lezing kadert in de 
reeks ‘Wereldpennen’ van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen.

Laat je verwennen en verrassen in de bib op zaterdag 13/10 van 9u tot 12u. 

GROTE VERKOOP VAN BOEKEN, CD’S, 
DVD’S, TIJDSCHRIFTEN, STRIPS…

Vanaf zaterdag 20/10 tot en met zaterdag 27/10.  

LEZING GERT KEUNEN OVER POPMUZIEK

Gert Keunen doceert muziekgeschiedenis en -industrie en is auteur van 
onder meer ‘Pop, een halve eeuw beweging’. In deze lezing passeert zowat 
de hele popgeschiedenis in vogelvlucht de revue.
Donderdag 8/11 om 20u. in de bib. Gratis maar inschrijven is vereist.

THEATERMONOLOOG ‘BRODECK’

Acteur Hans Van Cauwenberghe brengt ‘Brodeck’, een theatermonoloog 
gebaseerd op de bekende roman ‘Het verslag van Brodeck’ van de Franse 
schrijver Philippe Claudel. De regie is van Marc Bober.
Donderdag 29/11 om 20u. in de bib. Gratis maar inschrijven is vereist.

EN NOG MEER…

2 sessies “Digidokter” onder begeleiding van IT-specialist Joachim
Leeman. Donderdag 27/9 en 11/10, telkens van 19.30 u. – 21.30 u. // Uitstap 
Boekenbeurs Antwerpen - Zaterdag 10/11 // Voorleesweek - 17 tot 25/11 //
De bib zet haar deuren open op Kinderkunstendag - zondag 18/11 // 
Activiteit in het kader van de Week van de Smaak - donderdag 22/11 // 
Sint en Piet bezoeken de bib met een geschenkje voor elk kind - zaterdag 
1/12 van 10.30 u.- 11.30 u. 

DE BIESESTRAAT 4
BIBLIOTHEEK@RONSE.BE - 055 232 862 - HTTPS://WEBSHOPRECREATEX.BE

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
NAJAARSPROGRAMMA

de

BibBib

VOORLEZEN IN DE BIB

Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling 
van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig op een voorleesmoment 
voor kinderen van 4 tot 9 jaar. 
Voorleesuurtjes in de tweede helft van 2018:
Woensdag 05/09, 03/10, 07/11 en 5/12 (van 14.30 u. tot – 15.30 u.)
Zaterdag 15/09, 24/11 en 15/12 (van 10.30 u. - 11.30 u.)
De voorleesuurtjes zijn gratis. Graag vooraf inschrijven.

OPROEP KJV

Ben je tussen 8 en 15 jaar oud? Lees je graag? Word dan lid van de Kinder- 
en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Je leest dan acht boeken tijdens het 
schooljaar en je komt maandelijks met je KJV-groepje in de bib samen om 
erover te praten. Als alle boeken gelezen zijn, kiezen jullie het leukste boek. 
De bib begeleidt de volgende groepen: 
• Groep 3 : 8-10 jaar (3e en 4e leerjaar)
• Groep 4 : 10-12 jaar (5e en 6e leerjaar)
• Groep 5 : 12-14 jaar (1e en 2e middelbaar)
• Groep 6 : +14 jaar (3e en 4e middelbaar) 
Inschrijven kan tot eind september. Deelnemen aan de KJV is gratis.

DIGITAAL CAFÉ 

In het Digitaal Café leer je samen beter met de tablet of Ipad werken. 
De digitale cafés gaan telkens door op een donderdag van 13u30 tot 16u:
• 27/09: sociale media (plaats: Leerpunt, Vanhovestraat 36)
• 25/10: muziek (Leerpunt)
• 29/11: internetbankieren (Botaniek, Spinsterstraat 36)
• 7/2/2019: handige tools (bibliotheek)
• 21/3: video streamen (Botaniek) 
• 25/4: communicatie (bibliotheek)
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven (per sessie) via Vorming-
plus: www.vormingplus-vlad.be of 093/30 21 30. 
Dit is een samenwerking tussen de bib, Vormingplus, Samenlevingsopbouw 
Ronse en Leerpunt. 
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TICKETVERKOOP
START: 12 JUNI 2018

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

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 70% 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.

I  CULTUUR
I JEUGD
I SPORT

VT 
pas

VT 
pas

V R I J E T I J D S

R O N S E

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 31.08.2019

www.ronse.be

STRIKT PERSOONLIJK
GELDIG TOT 31.08.2019
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SEIZOEN 2017-2018…

DIT
WAS

FOTO’S: FABRICE GEVAERT & CC DE VERVERIJ



VRIJ. 8 FEBRUARI ‘19

SPINVIS 
In Werkeli jkheid

ZAT. 16 FEBRUARI ‘19

STEVEN GOEGEBEUR 
De man van morgen

VRIJ. 29 MAART ‘19

DOUGLAS FIRS  

 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 VOORSTELLING 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!

CADEAUBON

INFO
055 232 801

INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE 

VOORJAAR

2019
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LOCATIES
PODIUMACTIVITEITEN: Zuidstraat 19 / Wolvestraat 37 – 9600 Ronse

TENTOONSTELLINGEN: Priestersstraat 13 / Wolvestraat 37 – 9600 Ronse

te bereiken vanaf station met de bus lijn 73 (halte Zuidstraat)
te bereiken vanaf station met bus lijn 73 & 74 (halte De Biesestraat) 

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

Ontwerp: Waldo De Groote


