CULTUURCENTRUM
CC DE VERVERIJ
RONSE

SEIZOEN
’18 - ’19
VOORJAAR

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

SEIZOEN
’18 - ’19
VOORJAAR
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27 JANUARI
ZONDAG - 15U

ATANERES ENSEMBLE
VOICE MEETS VIOLIN - NIEUWJAARSCONCERT

ONDER LEIDING
VAN CONCERTMEESTER WIM SPAEPEN EN MET DE BEFAAMDE SOPRANO LORE BINON

KLASSIEKE
MUZIEK

Het Ataneres Ensemble is een strijkorkest bestaande uit een vijftiental
veelbelovende, professionele muzikanten. Naast het gevestigde strijkersrepertoire, richt het ensemble zich op originele combinaties over de
verschillende muziek- en kunstgenres heen. Het orkest staat onder de
artistieke leiding van concertmeester Wim Spaepen en werkt samen met
bekende solisten en dirigenten.

8 FEBRUARI
VRIJDAG - 20U

SPINVIS SOLO
IN WERKELIJKHEID

POP

Speciaal voor het theater schrijft Spinvis een muzikaal verhaal over De
Werkelijkheid.

NEDERLANDSTALIG

Samen met hem en theatermaker en multi-instrumentaliste Saartje Van
Camp, met wie hij ook de succesvolle voorstelling Oogcontact Van De
Eenzaamste Soort maakte, verdwalen we in het labyrint van Waarheid en
Schijn. Achter ieder verhaal zit een ander verhaal. En ook dat verhaal vertelt
niet alles. Alles…kunnen we dat ooit weten? Willen we dat wel weten? In
werkelijkheid tasten we in het duister. In werkelijkheid willen we niet anders.

Lore Binon is een succesvolle violiste, maar ze schittert als begenadigd
Soprano. Met de rol van Barbarina/Le nozze di Figaro maakte ze haar
operadebuut, onder leiding va René Jacobs. Ze was te gast op het
prestigieuze Oxford Lieder Festival, ze zong Schönbergs Pierrot Lunaire en
tourde met het ensemble Ictus en Anne Teresa De Keersmaekers compagnie
Rosas. Dit maakt haar een veelgevraagde soliste in binnen- en buitenland
voor zowel het symfonisch repertoire als oude muziek. Dit seizoen debuteert
Lore Binon bij Opera Vlaanderen met de sopraanpartij van Mendelssohns
Paulus en zingt ze eveneens Pamina in Die Zauberﬂöte.

In Werkelijkheid is een visuele en muzikale vertelling met veel nieuwe en
oudere liedjes van Spinvis. Vaak opnieuw gearrangeerd. Soms verstild.
Soms keihard.
Spinvis heeft in de loop der jaren diverse prijzen ontvangen, waaronder de
Popprijs, de Zilveren Harp, de Annie M.G. Schmidtprijs en de Johnny van
Doornprijs.

Voice meets Violin: Speellijst
Concerto Grosso in d - A. Vivaldi - Laudamus te (Messe in H-moll) - J.S. Bach - Tu del
ciel ministro eletto HWV 46a - G.F. Handel - Un pensiero nemico di pace - G.F. Handel Divertimento KV 138 in F - W.A. Mozart // PAUZE // Pezzo in forma di sonatina (Serenade) P.I. Tchaikovsky - Vocalise - S. Rachmaninoff - Morgen - R. Strauss - Madrigal sobre un tema
popular - X. Montsalvatge - Lippen schweigen, ‘s ﬂüstern Geigen - F. Lehár

3 FEBRUARI
ZONDAG - 19U

ZUIDSTRAAT 19

WOLVESTRAAT 37

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

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

2 X BEUVENS – FAMILY DOUBLE BILL
LIONEL BEUVENS & MOTU + MIKAEL
GODÉE-EVE BEUVENS QUARTET

JAZZ

FOLK
De groep rond drummer Lionel Beuvens is al lang niet meer aan zijn
proefstuk toe. Deze top Europese musici brengen hun tweede album uit.
Earthsong is een eerbetoon aan de aarde, de natuur, de groove, de melodie,
het avontuur, de traditie, de vrijheid en de energie die vrijkomt bij het samen
musiceren van verschillende persoonlijkheden.
Lionel Beuvens: drums, compositions // Brice Soniano: doublebass //
Kalevi Louhivuori: trumpet // Nicola Andrioli: piano // Frank Vaganée: sax

© Arnaud Ghys

Eve Beuvens en Mikael Godée hebben elkaar ontmoet dankzij een ﬂyer en
een paar klikjes op Myspace. Al vanaf de eerste duo concerten ontstond
een natuurlijke connectie. Kort daarna werden de contrabassist Magnus
Bergström en de drummer Johan Birgenius, één van de meest begeerde
ritmische secties van Zweden, in het project geïntegreerd om samen het
kwartet MEQ te vormen, de afkorting van Mikael-Eve-Quartet. Negen jaar
later, na tientallen concerten, nemen ze ‘Looking Forward’ op, hun tweede
plaat als kwartet. De leaders van de groep, Eve en Mikael, schrijven beiden
de composities die uiteindelijk een homogeen geheel vormen. De vier
muzikanten bieden gewaagde muziek: een combinatie van noordse lyriek
met energieke klanken, kortweg unieke en warme muziek. Een expeditie
in een woud van het hoge Noorden gekleurd door verrassend levendige
passages!

4

9 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U

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

STROGRASS
+ AANSLUITEND FOLKBAL MET AIRBOXES
IN SAMENWERKING MET KAVA
De leden van Strograss (Gent) hebben diverse muzikale achtergronden maar
delen een passie voor akoestische rootsmuziek. Ze brengen op een heel
eigen manier invloeden uit bluegrass, wereldmuziek en singer-songwriting
samen. Naast aanstekelijke songs over actuele sociale thema’s geeft dat
ook een uniek geluid : een stevig gerodeerde traditionele bluegrassband in
combinatie met accordeon, uitgepuurde harmony vocals en eigenzinnige
arrangementen.
Daarmee verwierf Strograss een unieke plaats binnen de nieuwe generatie
Amerikaans-Europese rootsmuziek, getuige een aantal mooie prijzen
zoals Dranouter rootsrally en de Folk- en rootsprijs van Muziekmozaiëk.
“De muzikanten van Strograss uit Gent vormen een bijzonder harmonieus
ensemble. Hun nieuw album ‘Brother Earth’ is heel rakend. Alle nummers
hebben een betekenis en zijn emotioneel geladen. Een heel mooie plaat! “
(Rtbf). Het gezelschap heeft ook een bijzonder energieke live-reputatie
met gesmaakte passages op festivals in binnen- en buitenland (Dranouter,
Gentse Feesten om er enkele te noemen…) en vertegenwoordigde België op
het European World of Bluegrass festival in 2017.
Barbara Ardenois: accordion, harmony vocals // Lotte Remmen: violin,
harmony vocals // Joachim Wannyn: banjo, lead & harmony vocals //
Johannes Wannyn: guitar, lead & harmony vocals // Quinten De Vlaeminck:
double bass, harmony vocals

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €16 / €14 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
KINDEREN -12 JAAR GRATIS
5

16 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U
COMEDY

STEVEN GOEGEBEUR
DE MAN VAN MORGEN

23 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U

MAXIM STORMS
BROTHER BLUE

Op een dag. Op een waarlijk schone dag. Is het genoeg geweest. Op die dag
beslist de komiek Steven Goegebeur om het helemaal anders te doen. Vanaf
nu zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook alles,
beter. De ‘man van morgen’ is geboren. En u zal het geweten hebben. Want
de man van morgen zal spreken. Zal gloedvol betogen hoe ook u uw leven
kan veranderen en verbeteren. De man van morgen zakt af naar vandaag
om ook u allen de stralende toekomst binnen te leiden.

PERFORMANCE
THEATER

Besnorde pokerface, absurde humor, feilloos gevoel voor timing. Wie Maxim
Storms al zag spelen, weet: hij is de Charlie Chaplin van zijn generatie.
De Standaard
Maxim Storms - die u o.a. kent van het collectief Ballet Dommage - werkt
solo aan een zich permanent ontwikkelend web van brute chansons, jabberen dadamonologen, kosmische collages, fabelchoreograﬁeën, spons- en
emmersculpturen en geluids- en videofragmenten.

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het
relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. In een wervelende
vertelling over hoe om te gaan met ‘de toekomst’. Komt de toekomst ons
toe? Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral,
kunnen we de toekomst veranderen? Volgens De man van morgen wel.

Someone else is bouncing now!
In Brother Blue - een dadaïstisch treurspel - beschrijft theatermaker Maxim
Storms een onbetrouwbaar universum waarin de protagonist zijn staart
verliest. Niemand weet hoe dit is kunnen gebeuren. De protagonist verdenkt
alles en iedereen, inclusief zichzelf.
Maxim Storms werkte eerder al in CAMPO met het tweemansgezelschap
Ballet Dommage. Samen met fABULEUS creëerde Ballet Dommage ook
Klutserkrakkekilililokatastrof, dat een selectie binnenhaalde voor het
voorbije Theaterfestival. Ook met Another One, dat hij maakte met Lobke
Leirens, was Maxim te zien op datzelfde Theaterfestival (selectie Circuit X).

Vanavond wordt uw toekomst bepaald. In een zaal bij u in de buurt. Reserveer
snel uw kaarten.
Met: Steven Goegebeur
Regie: Bart Van Nuffelen

17 FEBRUARI
ZONDAG - 17U
FILMVOORSTELLING

ZUIDSTRAAT 19

WOLVESTRAAT 37

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

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

THE KID
CHARLIE CHAPLIN
STILLE FILM met Live piano muziek van Hilde Nash.
Sinds 2002 begeleidt Hilde Nash stille ﬁlms met improvisaties op piano.
De zevende kunst werd geboren met de stille ﬁlm aan het eind van
de 19e eeuw. Deze ﬁlms werden vooral muzikaal begeleid. Naast
compositiestukken bloeide er een rijke improvisatie-cultuur: muzieklijnen
ter plekke componeren, telkens in dienst van de stille ﬁlm.
Hilde Nash speelt wekelijks live piano-improvisaties in Cinematek te
Brussel, aan Bozar, maar daarnaast speelt ze ook o.a. in Flagey Studio 5,
Cinema Zuid en in KASK Cinema. In het buitenland speelde Nash in EYE
in Amsterdam, in ‘Cinemateket’ in Stockholm (2015) en op het Kaunas
International Filmfestival in Litouwen (2017).

2 MAART
ZATERDAG - 20U

STEVEN MAHIEU
& THE YOUNG ONES
OP TOUR

COMEDY
Na twee jaar ‘Zonder Filter’ vindt Steven het tijd voor een frisse start: op pad
gaan zonder vast materiaal, in het gezelschap van vers comedytalent. En
daar heeft hij u voor nodig!
Want Steven is op zoek naar ﬁjne plekken om te spelen. Locaties die zo
intiem zijn dat hij het wit van de ogen van het publiek kan zien.
Steven is de host en de hoofdact van de avond. Eerst spelen er twee “Young
Ones” (45 min.) en na de pauze neemt Steven over (45 min.). Wat hij brengt
ligt niet vast. Oud of nieuw materiaal: hij gaat gewoon zijn goesting doen,
ingegeven door het moment.
Steven koos zes comedytalenten waar hij in gelooft. Hij zag de looks, hoorde
de vuile praat en viel in zwijm door hun lijfgeur.
Dit zijn The Young Ones, waarvan er twee het eerste deel van de show
voor hun rekening nemen: Amelie Albrecht // Edouard Deprez // Elias Van
Dingenen // Stijn Verdegem // Karel De Rijcke // Domien Vloeberghs

6

WOLVESTRAAT 37

WOLVESTRAAT 37

TICKETS: €7 (VOOR IEDEREEN)

TICKETS: €12 / €10 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
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17 MAART
ZONDAG - 19U

SAX CONNECTION
+ SUPPORT

FAMILIEVOORSTELLING

BRENG GRAAG JE FAVORIETE KNUFFEL MEE!
Is er enige vorm van leven mogelijk!? Zou het kunnen? Of is het gewoon absurd?
De Ursus adulans ad dormiendum - vrij vertaald de Knuffelbeer of kortweg
Knuffel - bestaat in de meeste gevallen uit stof, draad en een te verwaarlozen
percentage plastic. Maar voor het overgrote deel (95%) uit … pluche!
Zou het mogelijk zijn dat een juiste combinatie van deze drie materies (stof,
draad en… pluche) een bepaalde reactie teweegbrengt, waardoor het geheel
van deze massa’s tot een zekere levensvatbaarheid wordt gebracht? Met
andere woorden… Leven ze???
Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn publiek mee in een
humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk experiment,
uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke knuffels van de kinderen. Die knuffels
brengen ze mee naar de voorstelling en lenen ze voor één keer uit aan de
wetenschap. Na de voorstelling krijgen de peuters en kleuters hun knuffel
uiteraard ongehavend terug, al zullen ze hem nét ietwat anders bekijken.
Pluche is een voorstelling over geborgenheid, troost, vreugde, gezelschap,
bescherming… maar vooral over fantasie, veel fantasie!!!

JAZZ

Sax Connection is een internationaal gezelschap met Belgische
en Amerikaanse TOP saxofonisten, opgericht door Gary Smulyan,
gespecialiseerd in onversneden post-bob.
Gary Smulyan is verschillende keren verkozen als beste baritonsaxofonist
door de lezers van Downbeat Magazine en Jazz Times. Gary speelt o.a. bij The
Vanguard Jazz Orchestra. Hij is ook heel actief als solist over heel de wereld
en werkte in België reeds samen met Muze Jazz Orchestra (2013).
Ralph Lalama is eveneens lid van The Vanguard Jazz Orchestra in New York.
Hij is docent aan de Boyer School of Music, Temple University en is sinds
1997 artist-in-residence aan het Conservatorium van Amsterdam.
Saxofonist en componist John Snauwaert deelde het podium met
jazzgrootheden als Lowen Fulson, Isaac Hurley, Jacques Pelzer, Bob Mover…
Als componist en muzikant werkte hij voor de KVS, het Muziek Lod, De Werf,
Victoria, De vieze gasten en circus Picolini en schreef hij ook muziek voor
animatieﬁlms.
Bart De Nolf en Bruno Castellucci zijn na decennia lang samenspelen (oa bij
Toots Thielemans) één van de best op elkaar ingespeelde bas-drum tandems
van Europa.

3JAAR+

14 MAART
DONDERDAG - 20U30

© Hugo Lefèvre

SPEELMAN
PLUCHE

© Sonja Sleurs

3 MAART
ZONDAG - 15U

Stan Reekmans: concept, regie en muziek // Stan Reekmans en Tineke Caels:
spel // An Hackselmans: spelcoach // Willem Verheyden: poppenspelcoach
// Gert-Jan Biasino: video/installatie // Alexander Coppenolle: Licht en
Geluid // Martijn Megens: realisatie decor

WOLVESTRAAT 37

WOLVESTRAAT 37

TICKETS: €8 / €6 (VOLW. /KIND) - KORTING VT PAS

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

KOEN BUYSE
MY WORKS, CLASSICS & HEROES

POP

22 MAART
VRIJDAG - 20U

BOOMCHICKABOOM VZW & CC HET SPOOR PROUDLY PRESENT

JOHNNY CASH
‘THE MAN AND THE MUSIC’
DOMINIQUE VAN MALDER & RIDE THIS TRAIN

POP

In een originele en beklijvende set bezingt, looft en bezweert Ride This
Train hun muzikale held. Zes straffe muzikanten die reeds ruim hun
‘sporen’ verdienden in diverse bands (Les Sacs à Sacs, Satellites, De
Dolﬁjntjes,….) en die ieder publiek veroveren met hun gedeelde passie
voor de ‘boom chicka boom’. Ride This Train plakt aan je vel als je eerste
lief op familiebezoek, doet je dansen op Get Rhythm’ en Jackson,
ontroert op de tonen van Hurt en rockt als de be(e)sten op Rusty Cage of
Personal Jesus. Niet voor niets nu al ‘the most genuine tribute to The
Man In Black’.

Als frontman van Zornik tourde Koen Buyse met Muse, stond hij drie keer op
de Main Stage van Rock Werchter en vijf keer op Pukkelpop. Hij is de auteur
van zeven full albums, waaronder die van Zornik, maar schreef ook songs
voor andere artiesten en projecten doorheen de jaren, zoals een soundtrack
voor de bejubelde Eén-serie ‘Wolven’.
‘My Works, Classics & Heroes’ is een reis langsheen de kronkelige, mooie en
soms donkere muzikale gedachten van Koen. Eigen songs en klassiekers
van zijn helden worden op een pure, onversneden en eigen wijze gebracht.
Een gitaar, piano en een stem ... meer is er niet nodig om de essentie van
een song te doen weerklinken.

Ride This Train is opgericht in 2015 en stond reeds op het podium van o.a.
CC De Spil, Grensrock, Mayday Mayday, Den Bras, Charlatan, Wap Doo
Wap, De Scala, De Avonden, La Petite Fabriek, Den Ekster, Parkfeest, …

© Gregory Vlieghe

Koen Buyse: zang, gitaar // Pedro Gordts: piano

8

Gary Smulyan (V.S.): baritonsax // Ralph Lalama (V.S.): tenorsax // John
Snauwaert: tenorsax // Bart De Nolf: contrabas // Bruno Castellucci: drums

Koen D’Haene: vocals // Els Meurisse: vocals // Piet Clarysse: lead
guitar, slide guitar // Wouter Droesbeke: rhythm guitar, harmonica // Luc
Byttebier: bass guitar // Dick Vanhoegaerden: drums, percussion

WOLVESTRAAT 37

WOLVESTRAAT 37

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

TICKETS: €16 / €14 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
9

23 MAART
ZATERDAG - 20U

VITALY PISARENKO
EN HENRY KRAMER
INTERNATIONALE TOP-PIANISTEN

31 MAART
ZONDAG - 19U

JOEY BARON (U.S.A.)
BRAM DE LOOZE
ROBIN VERHEYEN
+ SUPPORT

JAZZ

KLASSIEKE
MUZIEK

Vier handen op 1 klavier, dat kan alleen maar hemels klinken! Zeker
wanneer het gaat om de virtuoze handen van meesterpianisten Henry
Kramer en Vitaly Pisarenko.

Robin Verheyen en Bram De Looze behoren ongetwijfeld tot de meest
vooraanstaande ﬁguren van de hedendaagse Belgische jazzscene. Beide
zijn virtuozen op hun instrument, componisten met een visie en bandleiders
die elk een eigenwijs traject uitstippelden. En… beide zijn Monk-fan. In duo
spelen ze al enkele jaren het repertoire van Thelonious Monk.

Henry Kramer, de tweede laureaat van de Koningin Elisabeth Wedstrijd
piano 2016 en Vitaly Pisarenko, eerste prijswinnaar van het Internationaal
Franz Liszt Pianoconcours 2008.
Beide geniaal getalenteerde heren slaan zeer uitzonderlijk de handen in
elkaar en brengen een onvergetelijk programma om duimen en vingers
bij af te likken. Zet u alvast schrap voor dit exclusief en briljant concert.

Op vraag van BOZAR vonden ze de Amerikaanse slagwerker Joey Baron
bereid om het trio te vervoegen. Als jarenlange sparringpartner van John
Zorn (Massada, Naked City), Bill Frisell en Marc Copland heeft hij zijn sporen
in de hedendaagse jazzwereld meer dan verdiend. Met een tomeloze energie
op de drums daagt hij uit en zalft hij tegelijkertijd. De ideale uitdager voor het
perfecte trio om de muziek van Monk alle eer aan te doen.

De quatre mains die ze brengen is het ontroerend mooi maar moeilijke
SCHUBERT werk Fantasy F Minor Op 103 D 940. Daarnaast spelen ze elk
ansich een solo om toch even alleen in de spotlights te staan.

Joey Baron (U.S.A.): drums // Bram Delooze: piano // Robin Verheyen:
saxofoon

Vitaly Pisarenko speelt Georges Bizet - Jeux d’enfants Op. 22.
Henry Kramer richt zich op Samuel Barber - Souvenirs, 1952. Suite for
piano Op. 28
“Vitaly Pisarenko”...Immensely gifted pianist...with prodigious technique,
myriad shadings and scrupulous accuracy...” New York Times

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

DOUGLAS FIRS
HINGES OF LUCK

© Guy Kokken

POP

Douglas Firs is de band rond singer-songwriter Gertjan Van Hellemont. Twee
jaar na zijn in de Wilco Loft gemixte album “The Long Answer Is No” trekt Van
Hellemont naar Canada. Hij heeft geen plan, enkel zijn gitaar en een klein
opnametoestel. Het worden twee verlossende maanden, gevuld met lezen
en schrijven. ‘s Avonds volgen succesvolle concertjes in een reeks bruine
kroegen. New York ligt ook op die route.
Terug in België verzamelt Van Hellemont zijn band. Met vertrouwde
klasbakken Simon Casier (Balthazar, Zimmerman), Laurens Billiet
(Zimmerman) en broer Sem neemt Douglas Firs het nieuwe album
“Hinges of Luck” op. Voor de mix kunnen ze rekenen op een enthousiaste
Kevin Ratterman, bekend van zijn werk met o.a. My Morning Jacket en
Ray Lamontagne. Hij ontvangt hen in zijn La La Land Recording Studio in
Louisville, Kentucky. De road trip die volgt brengt hen op illustere plaatsen
in Nashville, Memphis en New Orleans.
Douglas Firs ontpopt zich als een knappe singer-songwriter. Met een mix van
hartverscheurende melancholie, rauwe roots-rock en eerlijke bindteksten
weet hij zijn publiek diep te raken. De nieuwe muziek gaat over een hele
generatie die worstelt met alle mogelijkheden die haar worden aangereikt.
Melancholische liefdesliedjes zoals Pretty Legs & Things to Do of Caroline
uit de eerste albums worden nu aangevuld met vragen die Van Hellemont
zich niet eerder stelde. How Can You Know?

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €15 / €13 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
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5 APRIL
VRIJDAG - 20U

JAN DEWILDE
HEHE! WAT EEN JAN!

KLEINKUNST

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na zijn eerste tv-optreden
in 1965 en hij is het nog in 2018. Meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis
in één leven. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie
Vlaamse kleinkunstartiesten. Moeiteloos behield hij zijn status. Dankzij
liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk
lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’,‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …
De voorbij jaren trok Jan voor het eerst sinds heel lang weer op tournee. Dit
jaar doet hij dat met ‘Hèhè, wat een Jan! Witgallig zilvergrijs, onnavolgbaar
grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij ooit op
plaat zette én met verborgen parels uit de diepste krochten van zijn eigen
repertorium. Een verrassing voor het publiek, en nog meer voor Jan en zijn
muzikanten zelf.
In stilte koestert Jan het heerlijke bestaan dat hij leidt, diep verscholen
in Aaigem. De 75-tour is zijn manier om dankjewel te zeggen, aan publiek
en organisatoren, omdat hij zijn leven kon bouwen op liedjes en zingen.
Live speelt hij met zijn ‘Vrienden’. Een vijftal talentvolle muzikanten met
een heel grote staat van dienst. Voor een hartverwarmend concert.

© Wouter Maeckelberghe

29 MAART
VRIJDAG - 20U

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

Jan De Wilde: zang, gitaar, mondharmonica // Eddy Peremans: gitaar //
Kries Roose: toetsen // Jo Soetaert: drums // Mario Vermandel: bass,
contrabas // Liesbeth De Lombaert: viool

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €18 / €16 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
11

6 APRIL
ZATERDAG - 18U
FAMILIEVOORSTELLING

FINISSAGE PICTURALE
+ SASSAFRAS DE BRUYN
(BEKEND VAN IEDEREEN BEROEMD)
HET MEISJE DAT EEN VOGEL WERD

19 APRIL
VRIJDAG - 20U
SPORTVOORSTELLING

“Dit is het verhaal van een meisje dat een vogel werd. Het was niet
gepland, en het was al zeker niet mogelijk, maar het gebeurde toch ...”

CHRISTOPHE VANDEGOOR
RADIO KOERS
In Radio Koers vertrekt sportjournalist Christophe Vandegoor vanuit
zijn tienerjaren en een kortstondig bestaan als een bescheiden
jeugdwielrenner. Met de blijvende herinnering aan die ene overwinning.
Helaas verzeilt het talent in een tweede waaier…
Met een microfoon in de hand lukt het iets beter om live vanop een
Alpentop in de Tour of vanuit de legendarische wielerbaan van Roubaix de
luisteraar mee te zuigen in de actie.

Hoe kunnen we nog samenvallen met onze normale zelf, als het mysterie
de wereld voor onze ogen omhult? Een beeldende vertelling over een
dorp dat beroerd wordt door een raadselachtige transformatie.

In deze voorstelling vol wielerverhalen en muziek sleurt Vandegoor je live
mee in een massasprint, op zoek naar momenten van ontroering, zowel in
de sport als in de muziek:
van de Amsterdamse humor van Gerrie Knetemann, de aura boven het
hoofd van Frank Vandenbroucke, het instinct van de sprinters tot het rock‘n-rollgehalte van Bradley Wiggins.
Radio Koers is een ode aan de radio en de verbeelding!

6 JAAR+

17 APRIL
WOENSDAG - 14U
FILMVOORSTELLING

WOLVESTRAAT 37

WOLVESTRAAT 37

TICKETS: €8 / €6 (VOLW. /KIND) - KORTING VT PAS

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

DISNEY’S FANTASIA
CLASSIC
Fantasia (werktitel: The Concert Feature) is een animatieﬁlm uit 1940 van
Walt Disney Productions. Het is de derde lange tekenﬁlm van Disney en een
experimentele animatieﬁlm. Gevisualiseerde animatie wordt op maat van
klassieke muziek gepresenteerd. Voor ieder onderdeel is er een inleidende
tekst. Daarna ziet men de animatieﬁlm passende muziek, gespeeld door het
Philadelphia Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.
Eind jaren 30 begon de populariteit van Walt Disney’s Mickey Mouse te dalen.
Om het personage weer populairder te maken, maakte hij het ﬁlmpje “De
Tovenaarsleerling”. Dit ﬁlmpje werd gemaakt als een speciale productie,
waarin het personage niet zou spreken en de beelden werden begeleid door
muziek van Paul Dukas, L’apprenti sorcier (1897).
Terwijl het werk aan “De Tovenaarsleerling” in volle gang was, ontmoette
Disney de beroemde dirigent Leopold Stokowski. Hij bood aan als dirigent op
te treden voor het ﬁlmpje, en stelde een orkest van 100 muzikanten samen
om de muziek op te nemen. Met een lengte van negen minuten werd het
ﬁlmpje 2 minuten langer dan een gemiddeld Mickey Mouse-ﬁlmpje.
Op aandringen van Stokowski besloot hij het concept van “De
Tovenaarsleerling” uit te breiden, en meer muziekstukken van animatiebeelden te voorzien. Disney huurde componist en muziekcriticus Deems
Taylor in om als verteller de ﬁlmpjes aan elkaar te praten. Stokowski kwam
met de naam Fantasia. en dit werd zijn deﬁnitieve titel.

28 APRIL
ZONDAG - 18U
OUDE
MUZIEK

CYPRIAAN DE RORE
DE RORE VS. LASSUS
De Rore vs Lassus
Orlandus Lassus heeft heel wat van zijn composities gebaseerd op
origineel werk van Cipriano De Rore.
Voornamelijk de madrigalen van de Ronsenaar hebben Lassus bijzonder
geïnspireerd.
In dit concert worden beide componisten tegenover elkaar geplaatst en
wel heel precies met die werken die Lassus als model heeft gebruikt.
Het originele werk van De Rore wordt volledig uitgevoerd en nadien op
een origineel, muzikale wijze melodisch gedissecteerd in gezongen
fragmenten.
Deze citaten worden vervolgens fragmentair overgenomen op de nieuwe
tekst van Lassus, waarna het werk van Lassus eveneens in zijn totaliteit
wordt uitgevoerd.
Op deze wijze herkent de luisteraar heel nadrukkelijk waar Lassus de
mosterd haalde.

5 JAAR+

12

SINT MARTINUSKERK - 18U

WOLVESTRAAT 37

GRATIS CONCERT BLOKFLUITENENSEMBLE - CRYPTE - 16U

TICKETS: €5 ( (VOOR IEDEREEN)

TICKETS: €20 / €18 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
13

MAART
ZA 02/03 STEVEN MAHIEU & THE YOUNG ONES
Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

ZA 06/04 FINISSAGE PICTURALE 2019
ILLUSTRATIEFESTIVAL
SASSAFRAS DE BRUYN
‘HET MEISJE DAT EEN VOGEL WERD’
Wolvestr. 37 - 18u

ZO 03/03 SPEELMAN - PLUCHE

Tickets: €8 volw. / €6 kind

Wolvestr. 37 - 15u

Tickets: €8 volw. / €6 kind

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

ZA 09/03 VERNISSAGE PICTURALE 2019
ILLUSTRATIEFESTIVAL

WO 17/04 DISNEY’S FANTASIA
FILMVOORSTELLING
Wolvestr. 37 - 14u

Tickets: €5 (voor iedereen)

Wolvestr. 37 - 17u - 10/03 tot 06/04

Tickets: €2 volw. / €1 kind - Open ma., di., do. & vr.,
13u-16u - wo., 13u-20u - za. en zo., 13u-18u

SEIZOEN ‘18 - ‘19 - VOORJAAR 2019

VR 19/04

Wolvestr. 37 - 20u

DO 14/03 KOEN BUYSE
‘MY WORKS, CLASSICS & HEROES’
Wolvestr. 37 - 20u30

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

ZO 17/03

SAX CONNECTION
MET OA. JOHN SNAUWAERT
+ SUPPORT
Wolvestr. 37 - 19u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 22/03 JOHNNY CASH TRIBUTE
‘THE MAN AND THE MUSIC’
Dominique Van Malder & Ride This Train

JANUARI
VR 25/01

VERNISSAGE EXPO - YVES VELTER
BILAL BAHIR - LAURE FORET
ANTON COTTELEER
‘INNER/OUTER (HOW TO CAPTURE)’

Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen)
Kinderen - 12jaar gratis

Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ATANERES ENSEMBLE - LORE BINON
NIEUWJAARSCONCERT
‘VOICE MEETS VIOLON’

Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen)

FEBRUARI
Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen)
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Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

MEI
VR 10/05 VERNISSAGE WEEK VAN DE
AMATEURSKUNSTEN

Wolvestr. 37 - 20u - 11/05 tot 19/05

Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 11/05

BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA
+ SUPPORT
Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €18 /€16 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37 - 20u

ZA 16/02

STEVEN GOEGEBEUR
‘DE MAN VAN MORGEN’
Zuidstr. 19 - 20u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 29/03 DOUGLAS FIRS ‘HINGES OF LUCK’
Wolvestr. 37 - 20u

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

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

ZO 17/02

STILLE FILM MET LIVE MUZIEK
THE KID - CHARLIE CHAPLIN
MUZIEK VAN HILDE NASH

TENTOONSTELLINGEN:
ZO 31/03

Wolvestr. 37 - 17u

Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - 9600 Ronse

BARON - DELOOZE - VERHEYEN
+ SUPPORT
Wolvestr. 37 - 19u

Tickets: €7 (voor iedereen)

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

INFO:

CULTUURDIENST & ADMIN.
CC DE VERVERIJ:
Wolvestr. 37/0002 - 9600 Ronse - 055 23 28 01

ZA 23/02 MAXIM STORMS
‘BROTHER BLUE’
Wolvestr. 37 - 20u

VR 08/02 SPINVIS
‘IN WERKELIJKHEID’

Sint Martinuskerk – 18u
Gratis concert Crypte – 16u

Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

ZO 03/02 2 X BEUVENS - JAZZ DOUBLE BILL
Wolvestr. 37 - 19u

ZO 28/04 CYPRIAAN DE RORE
‘DE RORE VS LASSUS’

ZA 23/03 VITALY PISARENKO & HENRY KRAMER
Internationale top-pianisten

Zuidstr. 19 - 15u

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 20u - 26/01 t.e.m. 24/02

ZO 27/01

Wolvestr. 37 - 20u

ZA 09/02 STROGRASS EN AIRBOXES
FOLK

CHRISTOPHE VANDEGOOR
‘RADIO KOERS’

Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

www.ronse.be - www.ccdeververij.be - info@ccdeververij.be

APRIL
VR 05/04 JAN DEWILDE
‘HEHE ! WAT EEN JAN!’
Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

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
15

11 MEI
ZATERDAG - 20U
JAZZ

BRUSSELS JAZZ
ORCHESTRA + SUPPORT
THE FUTURE IS NOW’
Brussels Jazz Orchestra keert terug naar de roots van de grote orkesten,
de jazzclubs, om er te spelen met jong en veelbelovend talent uit eigen
land. Het biedt op die manier een springplank aan het aanstormend
talent van vandaag, de grote namen van morgen. De meeste BJO musici
doceren en komen zo dagelijks in contact met de jongste generatie
jazzmusici. Zij kozen 4 uitzonderlijke talenten uit en geven hen een
podium. Op het programma staan zowel composities uit het repertoire
van Brussels Jazz Orchestra, als eigen werk van de jonge solisten,
gearrangeerd door musici van BJO of andere arrangeurs. Want The
Future is Now.
Solisten aan het werk in CC De Ververij:
Artan Buleshkaj: gitaar // Muriel Urquidi: zang

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

055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE
RESERVEER VANAF 10 JANUARI 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!

16

INFO

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 betalingsgegevens. Na betaling worden je tickets en pasje via
de post verstuurd.

SEIZOEN
’18 - ’19
VOORJAAR

17

ZATERDAG 26 JANUARI TOT
EN MET ZONDAG 24 FEBRUARI

INNER/OUTER
(HOW TO CAPTURE)
YVES VELTER - BILAL BAHIR
LAURE FORET - ANTON COTTELEER

EXPO

ZATERDAG 11 MEI TOT EN MET
ZONDAG 19 MEI

WEEK VAN DE
AMATEURSKUNSTEN

EXPO

23 jaar lang was De Week van de Amateurkunsten dé week in Vlaanderen
en Brussel waarin vrijetijdskunstenaars met hun werk naar buiten traden.
Ondanks dat 2018 de laatste en ﬁnale editie was, blijft CC De Ververij op
eigen houtje toch een platform aanbieden aan het lokaal talent.

Met de tentoonstelling “Inner/outer (how to capture)” lijkt de mens
binnenste buiten te worden gekeerd. De menselijke ﬁguur verschijnt en
verdwijnt in het werk van de vier kunstenaars, Bilal Bahir, Anton Cotteleer,
Laure Foret en Yves Velter. Vanuit hun authentieke beeldende blik hertalen
ze eigenaardigheden van het menselijk wezen in tekeningen, schilderijen
of sculpturale installaties.

Zoals elk jaar organiseert CC De Ververij een groepstentoonstelling
en blijft de dienst Cultuur van Stad Ronse zich inzetten voor de
vrijetijdskunstenaar.
Meer nieuws over de tentoonstelling, praktische zaken en de inschrijvingen
volgt in het voorjaar.

© Charlie De Keersmaecker

Hoewel elk werk een individuele component draagt, is het telkens
betrokken op de omgeving, op een globaal kader, of die nu vanuit een zekere
persoonlijke tactiliteit vertrekt, of verwijst naar politieke omstandigheden
of naar psychologische processen. Het zijn vaak algemeen menselijke
verhalen, human tags uit het dagelijkse leven, die vormgegeven zijn in
een krachtig iconograﬁsch idioom. Het zijn beeldende vertalingen van
zoektochten, ontdekkingen, aanrakingen, bedenkingen.

ZONDAG 10 MAART TOT
EN MET ZATERDAG 6 APRIL

WOLVESTRAAT 37

WOLVESTRAAT 37

TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 25 JANUARI OM 20U - IEDEREEN WELKOM!

TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 10 MEI OM 20U - IEDEREEN WELKOM!

PICTURALE 2019
ILLUSTRATIEFESTIVAL
HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER

EXPO

FESTIVAL DE L'ILLUSTRATION- ILLUSTRATION FESTIVAL

e

BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017

Op deze 8ste editie van het uniek tweejaarlijks illustratiefestival tonen zowel
beginnende als gevestigde illustratoren en academies tonen hun prachtige
werken. Het pronkstuk van deze editie is het verﬁjnde werk van Alain
Verster, de voormalige winnaar, dat wordt getoond op 5 grote billboards.
Een internationaal gerenommeerde jury zorgt voor steeds hogere kwaliteit
en uitstraling en dankzij de samenwerking met ‘villa verbeelding’ tonen we
ook een hele reeks zelfportretten in de expo ‘De mooisten van het land’.
Het openingsfeest start met de onthulling van een nieuwe picturale muur,
voorafgegaan door verhalen in de stad. Die stad is Ronse, waar passionele
vertellers de bezoekers meenemen in hun fantastische wereld.
We laten de luisteraars zelf hun dagprogramma samenstellen. Met een
plannetje in de hand zoek je de leukste vertelplekken op in de Vrijheid, het
historische centrum van Ronse. Dit kunnen verrassende locaties zijn… wat
dacht je van een verhaal in de kerktoren? Of op zolder van die leegstaande
woning? Of griezelen in de crypte? Of toch liever even opwarmen met een
warme choco in de handen? Het wordt alvast een ontdekkingstocht om de
boeiendste verhalen op te zoeken. Er zijn verschillende genres voor jong
en oud. Deze vertellers staan alvast op het programma: Rebecca Stradiot,
Fred Versonnen, Hilde Rogge, Jan De Zitter, Peter Lein, Nancy Lemay (…)

L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

09 /03 >> 06 /04-2019
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-18H - ME 13-18H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-18H - WE 13-18H - SA-SU 13-18H

CC DE VERVERIJ RONSE - WOLVESTRAAT 37 - 9600 RONSE - 1 € / 2 €
16 U/H: MUURONTHULLING / INAUGURATION DU MUR
R E V E L AT I O N O F T H E WA L L - 1 7 U / H : V E R N I SSAG E

W WW. P I C T U RA L E . B E - FAC E B OOK . C O M / P I C T U R AL ER ONS E
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EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP MA., DI., DO. & VR. 13U-16U - WOE. 13U-20U
ZA. EN ZON. 13U-18U - TICKETS: €2 VOLW. / €1 KIND
VERNISSAGE OP ZATERDAG 9 MAART OM 17U - IEDEREEN WELKOM!
FINISSAGE OP ZATERDAG 6 APRIL MET SASSAFRAS DE BRUYN
“HET MEISJE DAT EEN VOGEL WERD” (FAMILIEVOORSTELLING 6+)

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.

© Charlie De
© Keersmaecker
Charlie De Keersmaecker

ILLUSTRATIEFESTIVAL

OPENING / OUVERTURE - ZAT/SAM/SAT 09/03 /

HAAR
RASA

(KUNSTEDUCATIEF)

PICTURALE

8

WOENSDAG 21 NOVEMBER TOT
EN MET ZONDAG 2 DECEMBER

‘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.

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
19

31 JANUARI
DONDERDAG - CONCERT VANAF 21U
NEDERLANDSTALIGE
POËZIE & MUZIEK

GEDICHTENDAG
ESME BOS & BART VOET
LIED + WANDELING
Een poëtische liedjestrip met nieuwe zelfgeschreven Nederlandstalige
songs. Liedjes over vallen, de zee, de liefde en altijd meer. Helder,
hoopvol en troostend.
Waar u zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet (wiegelied, Nachtegaal,
WALS, Tres Tigres Tristes, El Tattoo del Tigre en Duveltjeskermis)
waarschijnlijk van kent, zijn hun vertolkingen van songs in verschillende
talen en genres. Met ‘LIED’ slaan zij een nieuwe weg in.
Niets evenaart het plezier om de stem van Esmé Bos te horen, behalve
dan haar de liedjes ook zelf te zíén zingen. Na jaren on the road als
vertolker van andermans repertoire is er de ambitie om nu vooral
eigen liedjes te zingen. Dat die keuze niet zoveel verschil maakt, is een
compliment voor Bos en Voet. (Peter Vantyghem - De Standaard ****)
Esmé Bos is wereldtop van bij ons. Een stem uit de duizend. Ze voegt
warme weldaad toe aan de dagen. (Annemie Tweepenninckx - Radio 1)
Esmé Bos: zang // Bart Voet: gitaar, toetsen, loopstation en zang // Ben
Faes: contrabas // Geert De Wit: techniek (licht en geluid)

ZUIDSTRAAT 19
PRIJS: €10 / CULTUUR@RONSE.BE - 055 232 795
INITIATIEF VAN WERKGROEP GEDICHTENDAG (CULTUURRAAD) ISM. CC DE VERVERIJ

4, 11, 18 & 25 FEBRUARI
11, 18, 25 MAART - 1 APRIL
MAANDAG - 19U00-21U30

URBAN DANCE STYLES
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN

URBAN
DANCE

Amin Srasra ademt dans. Hij startte zijn parcours bij dansschool Az-Art
waar Azzedine Benzaza hem alle knepen van het vak leerde. Tijdens deze
periode verdiepte hij zich in hiphop en andere urban stijlen. Zelf is hij ook
leerkracht in het Secundair onderwijs : (Groenhove campus Middenschool)
en gebruikt hij zijn pedagogische vaardigheden ook tijdens zijn dansles.
Laatst kon je hem aan het werk zijn in het muzikaal theater : LOVE/AMOUR.
Deze jonge choreograaf is dynamisch en nog zeker niet aan zijn proefstuk
toe — met Amin Srasra.
In een basic reeks leer je de basis hiphop bewegingen en grooves. Amin
brengt je in contact met verschillende Urban stijlen, waarbij je zelf op
zoek gaat naar je eigen originaliteit en feeling. Je werkt samen met de
choreograaf naar een mooi eindresultaat.

SEIZOEN
’18 - ’19
VOORJAAR

Weet je nu al zeker dat je meer wil leren dan de basic moves, schrijf je dan
ook in voor de vervolgsessies.
Cursus: min. aantal deelnemers: 8 Max. aantal deelnemers: 25
Algemeen Publiek - Kunst en cultuur en creativiteit

WOLVESTRAAT 37
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30
VLAD@VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE - WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE
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ZATERDAG 27 APRIL
CULTUUR
EVENEMENT

JONGE HELDEN
CULTUURDIENST RONSE
CC De Ververij wil een podium bieden aan lokaal jong talent.
Meer info volgt in het voorjaar

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN
VOORJAARSPROGRAMMA
1
ZATERDAG 9 FEBRUARI
FOLKDAG
MET STROGRASS EN AIRBOXES
Naar jaarlijkse traditie binden leerlingen een hele dag de trekzak om
de schouders en krijgen ze workshops van professionele folkspelers.
Iedereen is welkom voor een dansinitiatie en een folkconcert. Daarna
kunnen de benen losgegooid worden op een heus ‘folkbal’
PROGRAMMA:
18u30 dansinitiatie door Lotte Vandepoel
20u00 luisterconcert met Strograss (met o.a. Barbara Ardenois,
oudleerlinge Kunstacademie Vlaamse Ardennen)
21u30 folkbal met Airboxes
Locatie: Wolvestraat 37
prijs: 16€/14€ (-26, 55+, groepen) - kinderen -12 j. gratis

2
LOCATIE TBC
INFO VOLGT

VOORJAAR
DIVERS

KUNST IN DE PATIO
CC DE VERVERIJ

3D

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.

ZONDAG 24 FEBRUARI
‘TIJD VOOR KUNST’
In ket kader van de ‘Dag van de Academies’ nemen we graag
‘Tijd voor Kunst’
Tijd om stil te staan “ hoe laat het is “
Tijd voor kunst en creativiteit
Tijd om de “ stilte “ te horen
Tijd om bewegingen te “ zien “
Tijd voor een babbel met kofﬁe en taart
Kom de sfeer proeven op onze bruisende Kunstacademie waar kunst
kan groeien en bloeien. Leerlingen geven samen het beste van zichzelf
in talrijke artistieke creaties.
Leg op 24 februari even de klok stil en laten we TIJD nemen. De deuren
gaan open om 13.30 uur.
Locatie: Wolvestraat 37

3
ZATERDAG 11 MEI
‘CULTURELE WANDELING’
IN SAMENWERKING MET PASAR
Na groot succes van de vorige editie nodigt de Kunstacademie en
Pasar je uit voor een ‘culturele wandeling’ in Ronse met rustpauzes op
verschillende locaties. Laat je verrassen door optredens uit de klassen
‘Muziek’, ‘Woordkunst-Drama’ en ‘Dans’.
Ook de klassen ‘Beeldende en Audiovisuele kunsten’ stellen hun
creatieve talenten ten toon.
Ontvangst: CC. ‘De Ververij’ – 15 minuten voor aanvang

WOLVESTRAAT 37
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801

22

Eerste start om 13.30 – Tweede start om 14.00
Deelnameprijs: een consumptie ter waarde van 1,5 euro inbegrepen
Volwassenen: 5 euro, Kinderen – 12: 3 euro
Voooraf inschrijven tegen 30 april bij
Christophe Henneghien: cchtronse@gmail.be 0474/88.35.72
Fernand Van Hoecke: Fernand.van.hoecke@skynet.be 055/21.64.80

4
ZONDAG 24 FEBRUARI
‘TIJD VOOR KUNST’
Theaterproducties van afstuderende leerlingen uit de klassen
‘Woordkunst-Drama’
Acteurs en actrices van de Kunstacademie spelen hun afstudeerprojecten. Verhalen komen tot leven in unieke voorstellingen. Zij brengen
‘Vrek’, ‘Steen’, ‘Insomnia’ en ‘Blooming baker club’ op de theaterplanken.
Locatie: Zuidstraat 19 - Theaterzaal

5
VRIJDAG 7 JUNI T.E.M.
ZATERDAG 22 JUNI
EXPO ‘BEELDENDE EN
AUDIOVISUELE KUNSTEN’
Kom genieten van de artistieke creaties van jonge kunstenaars en
volwassen studenten.
Naast beeldhouwkunst, mixed media en werken in acryl, vinyl, houtskool
en olieverf is er ook een aanbod van digitaal beeldende kunst.
De expo start met een vernissage op vrijdag 7 juni om 19 uur
Zaterdag 8 - 15 – 22 juni: 10-18 uur
Zondag 9 – 16 juni: 14-18 uur
Woensdag 12 – 19 juni: 14-18 uur
Locatie: Wolvestraat 37 - Expo en Foyer

6
ZATERDAG 29 JUNI
‘SLOTCONCERT’
Afstuderende leerlingen uit de muziekklassen sluiten samen met hun
leerkrachten het schooljaar af met een feestelijk slotconcert in de
Kunstacademie.
Dit jaar staan leerlingen viool, blokﬂuit, piano, dwarsﬂuit, klarinet, gitaar,
accordeon, zang en saxofoon op het podium.
Locatie: Wolvestraat 37

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN, WOLVESTRAAT
INFO: WWW.KUNSTACADEMIEVLAAMSEARDENNEN.BE, 055/23.28.01
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STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
VOORJAARSPROGRAMMA

TICKETS

de

Bib
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.
De voorleesuurtjes gaan door op:
Woensdag 09/01, 06/02, 06/03 (van 14.30 u. tot – 15.30 u.)
Zaterdag 19/01, 16/02 en 23/03 (van 10.30 u. - 11.30 u.)
De data voor april tot juni 2019 worden later bekend gemaakt.
De voorleesuurtjes zijn gratis. Graag vooraf inschrijven - beperkte plaatsen

DIGITAAL CAFÉ
In het Digitaal Café leer je samen beter met de tablet of Ipad werken.
De begeleider demonstreert 3 apps rond een bepaald thema en daarna
kan je deze apps in groepjes uitproberen.
Handige apps - donderdag 7 februari 2019 van 13.30 - 16.00 u
Waar? Bibliotheek Ronse, De Biesestr. 4, Ronse
Apps voor online video - donderdag 21 maart 2019 van 13.30 - 16.00 u.
Waar? Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, Spinstersstr. 36, Ronse
Communicatie-apps - donderdag 25 april 2019 van 13.30 - 16.00 u.
Waar? Bibliotheek Ronse, De Biesestr. 4, Ronse
Praktisch: Breng je toestel mee. Zorg dat je je paswoorden kent.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven (per sessie) via Vormingplus:
www.vormingplus-vlad.be of 093/30 21 30.
Dit is een samenwerking tussen de bib, Vormingplus, Samenlevingsopbouw Ronse en Leerpunt.

LEZING ‘DE EUROPESE UNIE:
GEPLOETER VAN CRISIS NAAR
CRISIS’ – PROF. HENDRIK VOS
De eurocrisis, de Oekraïnecrisis, LuxLeaks, de terreurdreiging, de
vluchtelingencrisis, de pogingen van Catalonië om onafhankelijk
te worden. Telkens opnieuw worden de lidstaten van de Europese
Unie met uitdagingen geconfronteerd die ze moeilijk alleen de baas
kunnen. Maar telkens opnieuw blijkt ook hoe moeilijk het is om een
gemeenschappelijke Europese aanpak uit te werken. De voorbije jaren
leek Europa zich dan ook van crisis naar crisis te ploeteren. Elegant is
dat niet, effectief misschien ook niet. Maar tegelijk valt de Europese Unie
ook niet uit elkaar. Integendeel, geleidelijk aan lijkt de Unie meer greep
te krijgen op de lidstaten.
In deze lezing bekijkt Hendrik Vos aan de hand van concrete
voorbeelden hoe Europa met crisissen omgaat en hoe de leiders zich
van top naar top slepen. Wat is de lijm die de lidstaten altijd weer aan de
onderhandelingstafel houdt? En waar gaat dit naartoe? En hoe zit het
dan met de Britten, die voor Brexit kozen?
Prof. Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke
Wetenschappen van de Universiteit Gent. Samen met VRT-journalist
Rob Heirbaut schreef hij onder meer het boek “Hoe Europa ons leven
beïnvloedt”.
Praktisch: 15 maart 2019, 20 u., de bib. Gratis - inschrijven vereist.

LEZING: ‘DE BOURGONDIËRS.
STICHTERS VAN DE LAGE LANDEN.’
BART VAN LOO
JEUGDBOEKENMAAND
1 TOT 31 MAART
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden,
vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie
zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden,
onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden,
verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Tijdens deze
Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.
Naar jaarlijkse gewoonte is er terug een tekenwedstrijd in het thema
“Vriendschap”. We verklappen de precieze opdracht nog niet, meer info
hierover volgt later. De wedstrijd staat open voor alle kinderen van 6 tot 15
jaar (lagere school en 1e en 2e middelbaar).
Op zaterdag 30 maart om 10 u. geeft poppentheater “Sloef” een leuke
kindervoorstelling in de bib.
Praktisch: Gratis, maar graag inschrijven. Voor kinderen vanaf de 2de
kleuterklas tot het 2de leerjaar.

In januari 2019 verschijnt het nieuwe boek van Bart Van Loo. In
De Bourgondiërs. Stichters van de Lage Landen neemt hij de lezer
op sleeptouw door de middeleeuwen: een even wonderlijke als
gevaarlijke reis langs brandstapels en feestelijke banketten, de pest en
riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene koningen
en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwerken van de vergeten
Klaas Sluter en de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck. Deze
keer richt Vlaanderens bekendste francoﬁel zijn blik op onze eigen
geschiedenis en vertelt hij het spannende ontstaan van de Nederlanden.
En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.
Rasverteller Bart Van Loo is de aangewezen persoon om licht te laten
schijnen in de duistere middeleeuwen. Meer dan drie jaar lang werkte hij
aan zijn nieuwe vuistdikke boek. Hij is gretiger dan ooit om meeslepende,
leerrijke en vaak grappige verhalen te vertellen die ons duidelijk maken
waar wij vandaan komen. Met een Frans-Bourgondische bril op raast Van
Loo door onze nationale geschiedenis. Niet te missen.
Praktisch: vrijdag 17 mei, 20 u., CC De Ververij. Gratis - inschrijven vereist.
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JE KAN VOORAF
TICKETS RESERVEREN

KORTINGEN

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)

Het kortingtarief (€ 2 per voorstelling p.p.) geldt voor jongeren (-26
jaar), 55-plussers en groepen vanaf 15 personen. Studenten krijgen
een korting van 50% mits voorlegging van studentenkaart. 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.

T

I

TIP

INFO RESERVATIES
VT
VTpas
VRIJETIJDS

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 C U LT U U R
I JEUGD
I SPORT

VT
VTpas
VRIJETIJDS

I CU LT U U R
I JEU GD
I SPORT

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

RONSE

STRIKT PERSOONLIJK
GELDIG TOT 31.08.2019

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

RONSE

NAAM + VOORNAAM

S T R A AT + N R

POSTCODE + GEMEENTE

www.ronse.be

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

KORTINGEN MET PAS podiumkunsten
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

TICKETVERKOOP
START: DONDERDAG 10 JANUARI 2019

BIBLIOTHEEK@RONSE.BE - 055 232 862 - HTTPS://WEBSHOPRECREATEX.BE
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TERUGBLIK
DIT WAS
HET NAJAAR
VAN 2018

INFO
055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE
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!

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!

DIGITAAL
WWW.CCDEVERVERIJ.BE
SURF NAAR ONZE NIEUWE SITE VOOR MEER INFO OVER DE CULTURELE EVENEMENTEN!
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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

