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VOORWOORD

Al verschillende jaren maakt CC De Ververij Ronse voor jong en oud een 
warme programmatie met klassieke en hedendaagse podiumkunsten. 
Dit jaar stopt de cultuurdienst opnieuw de programmabrochure in je bus. 
De cultuurdienst organiseert niet alleen, het ondersteunt evenzeer de 
bezoeker, de kunstenaar, de verenigingen. De cultuurparticipant en de 
Cultuurraad zijn dan ook erg dankbaar voor dit engagement.

De programmatie van CC De Ververij biedt een frisse combinatie van 
klassiek en hedendaags met zowel oude als nieuwe niches, composities 
met een verhaal of projecten, waarin oud en nieuw spontaan 
samensmelten. Ronse staat garant voor niets minder dan beklijvende 
luisterervaringen op verschillende niveaus. 

Theater, kunst en muziek is voor onze Ronsische samenleving een 
gegeven dat niet weg te cijferen is; ‘stadsmuziek’ geeft de muziek 
terug aan de stad en zijn inwoners! We kunnen pop, jazz en klassieke 
muziek van op de eerste rij beleven in onze sterke Kunstacademie. We 
ervaren de frisse kijk van jonge muzikanten op modern en klassiek, 
ook met instrumenten als de accordeon en de harp. Verschillende oud-
leerlingen zoals Ann De Renais, Yves Meersschaert, Dieter Limbourg, 
Astrid Stockman en Hanne Roos maken naam op internationale podia.
Maar laten we zeker de organisatoren van de kunstvormen niet vergeten: 
de Cultuurraad met de werkgroepen Gedichtendag, Vlaanderen 
Feest, Beiaard, Rons’art, ‘t Ronssies Geklapt, Cypriaan De Rore, de 
Vriendenkring van de academie, de vele cultuurverenigingen. De Dienst 
Cultuur en de vele privé-initiatieven zorgen er eveneens voor dat Ronse 
een bruisende stad is. Ook de organisatie van tentoonstellingen is een 
vast gegeven van het Cultuurcentrum en daarom mijn oprechte dank 
voor deze fi jne inzet!

Joris Vandenhoucke 
Schepen van Cultuur
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LOCATIE: WOLVESTRAAT 37

14U-18U
(KINDER)ANIMATIE MET 
O.A. THEATERTOREN 
COMP. MARIUS “STELLING”
GRATIS TOEGANG

STELLING is een steigerconstructie waarop het publiek vanaf 
9 jaar wordt uitgenodigd om te genieten van een luisterspel via 
een individuele veiligheidshelm met ingebouwde hoofdtelefoon. 
‘Een man verliet een keer zijn huis’ is een luisterspel 
van 15 minuten, atypisch en tegendraads.

23U  ALL-IN TICKETPRIJS VANAF 18U
DJ SET €20 / €18, INCL. DRANKJE
REYMENANTS & VERLEYEN (-26, 55+, GROEPEN) – KORTING VT PAS

18U
BRISKEY 

19U30-21U  
KNOTSGEK INTERACTIEF 
IMPROVISATIETHEATER!

22U 
COMPRO ORO – BOMBARDA
PSYCHO ETNO PARTY MUSIC 

21U 
PAARD. 

ZAT. 7 SEPTEMBER
OPENINGSFEEST!

ZAT. 7 SEPTEMBER
OPENINGSFEEST!

Naast brouwer, auteur en docent muziekgeschiedenis is Gert Keunen ook 
muzikant. Met Briskey maakt hij al sinds 1999 een broeierige synthese tussen 
jazz en elektronica: muziek met een hoog soundtrack-gehalte die evenzeer 
sterk kan grooven, sferisch, melancholisch maar ook stimulerend en 
pulserend.  Muziek als verleiding, eens te meer. Op het podium is Briskey een 
hechte liveband, met gerenomeerde muzikanten zoals Bart Maris (trompet/ 
Flat Earth Society), Nicolas Roseeuw (sax/ De Dolfi jntjes), Isolde Lasoen 
(drum/ Daan), Tim Vandenberg (contrabas), Sara Gilis (Fender Rhodes) en 
Dorona Alberti (zang/ Gare Du Nord).

Na vier cd’s (waaronder Before During After), een bigbandproject en concerten 
in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Griekenland, was het een hele tijd stil 
rond de groep. Maar nu zijn ze er weer. En Ronse heeft de primeur! 

Nicolas Roseeuw: sopraan- en bassax // Bart Maris: trompet // Sara Gilis: 
Fender Rhodes // Isolde Lasoen: drums // Tim Vandenberg: contrabas // 
Dorona Alberti: stem // Gert Keunen: elektronica  

Seizoensopener vol onvoorziene omstandigheden. Acteurs, muzikanten 
en tekenaars gooien de trossen los en zetten CC De Ververij op koers. Hou 
ze nu maar eens tegen. Een theatervoorstelling om mee te lachen wordt 
afgewisseld met drijvende jazz. Improvisatie in 3 disciplines waar de brokken 
van af vliegen. Uw suggesties wijzen de weg. Komt dat zien!

ELEKTRO 
JAZZ
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In 2015 lanceerde het Gentse latin jazz collectief Compro Oro de bijzonder 
aanstekelijke debuutplaat Transatlantic. Anderhalf jaar en een paar dozijn 
concerten later komt de band met een nieuw wapenfeit ‘Bombarda’, een 
vierledig meesterwerk waarin ze nog dieper graven in muzikale tradities 
uit diverse windstreken, deze injecteert met een goeie scheut op de 
heupen werkende grooves en ze hult in een psychedelisch jasje.

Verwacht u niet aan een vrolijke salsabende met kortgerokte danseressen 
in een ‘noche caliente’-sfeer, cuba libre’s en Havaanse sigaren. Compro 
Oro is een groep muzikale omnivoren met een voorliefde voor donkere 
smaken, gefermenteerd in de kelders van groezelige achterbuurten...
Een track als ‘Miami was a nice place in the 80s’ neemt je mee naar 
een zweterige strandbar, terwijl ‘Ababa Boogie’ en ‘Greetings from the 
colony’ voelen als een jungletocht op LSD.

Of: a twang-American, psychedelic underground road trip to Africa, the 
Middle East and the Americas.

Wim Segers: vibrafoon, marimba // Bart Vervaeck: gitaar // Matthias 
Debusschere: bas // Falk Schrauwen: percussie // Frederik Van den Berghe: 
drums
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GENIET VAN 
EEN HAPJE EN 
EEN DRANKJE 

AAN ONZE 
FOODTRUCKS 

EN BAR!

LATIN JAZZ

Het Gentse trio PAARD. bestaat uit Wim TJ Segers op vibrafoon (Compro 
Oro, FES), Owen Perry Weston op bas (Coely) en Sigfried Burroughs op 
drums (Kapitan Korsakov). 

Hun wonderlijke muzikale mishmash strekt zich uit tussen de grens 
van alternatieve hip hop, groovy funk flows en genereuze elektronische 
texturen waarin ze vaak het traditionele vibraphone geluid muteren om 
hun eigenzinnige, excentrieke maar vooral positieve sfeer te creëren. De 
band verscheen begin 2019 op de Belgische jazzscene.

JAZZ 
FUNK

HIPHOP

ALL-IN
TICKET

ALL-IN
TICKET

ALL-IN
TICKET

ALL-IN
TICKET
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14 SEPTEMBER  
ZATERDAG - 20U

JENS DENDONCKER    
BANG VAN DENDONCKER

COMEDY

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

Met maar liefst vier comedyprijzen op zak is het voor deze aimabele West-
Vlaming tijd om de cultuurpodia in Vlaanderen te bestormen. De winnaar 
van Humo’s Comedy Cup 2016 is helemaal klaar voor eerste zijn solo-
programma. Door mening jurylid en comedyfan geprezen vanwege zijn 
‘hoge aaibaarheidsfactor’ en ‘geloofwaardig, ijzersterk spel’, brengt hij niet 
alleen zijn enthousiaste persoonlijkheid maar ook zijn beste grappen mee.

Deze fantastische voorstelling leverde in zijn eerste seizoen enkel 
uitverkochte zalen op en een lovende 4 sterren recensie in De Standaard.
Ook op televisie is Jens niet meer weg te denken. Zijn verschijning in 
‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, ‘Beste Kijkers’ en ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ 
werden goed gesmaakt. In oktober 2018 startte het tweede seizoen van 
het succesvolle VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

Soms met een kinderlijke naïviteit, dan weer met de allure van een echte 
‘angry young man’ wordt in ‘Bang van Dendoncker’ een persoonlijk 
verhaal verteld. Een verhaal over het schijnbaar eindeloos geklungel die 
jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie naar 
een vervlogen jeugd. Dat alles doorspekt met een hoop grappen én met 
genoeg aanknopingspunten voor het grote publiek, dat deze jongeling 
weldra collectief in de armen zal sluiten.

Jonge Kempenaar Jeroen Verdick is het vaste voorprogramma van Jens 
Dendoncker.

‘SPECHT’ is een sculpturale, interactieve en muzikale installatie voor 
baby’s, peuters van 4 maanden tot 2 jaar en volwassenen.

In deze levensgrote klankinstallatie kunnen baby’s, peuters en 
volwassenen luisteren, voelen, spelen, hangen, kruipen, rollen, …

Een specht voert een muzikale dialoog, een nachtegaal zingt zijn avondlied 
en gaat in interactie met de baby’s.               
                                                                                                                   
Sprankelende, warme en repetitieve geluiden en bewegingen stimuleren en 
omhullen de allerjongsten in deze Klankennest-installatie en voorstelling.

Voor deze textielinstallatie bedacht beeldend kunstenaar Jeroen Van Der 
Fraenen een bijzondere driedimensionale structuur. De installatie bestaat 
uit vormen en muzikale elementen die telkens deelbaar zijn door 3, dit zorgt 
voor evenwicht en rust binnen de installatie en opbouw van de voorstelling.

SPECHT is een coproductie met WIELS (centrum voor hedendaagse kunst Brussel).

Liesbeth Bodyn: concept, zang // Jeroen Van der Fraenen: creatie, 
scenografi e // Hans Beckers:  geluidsinstallatie, percussie, klarinet // 
Annemie Osborne: cello, zang 

KLANKENNEST   
‘SPECHT’ I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL

29 SEPTEMBER  
ZONDAG - 11U, 14U30 & 16U

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €7 - KORTING VT PAS

FAMILIE-
VOORSTELLING

15 SEPTEMBER    
ZONDAG - 19U

GHALIA BENALI, ROMINA 
LISCHKA & VINCENT NOIRET 

CALL TO PRAYER

Romina Lischka met haar achtergrond in de westerse klassieke muziek en 
kennis van Noord-Indiase dhrupad, en de klassieke Arabische zangeres 
Ghalia Benali met haar openheid en interesse voor andere stijlen, delen 
een voorliefde voor de muziek van Marin Marais (1656-1728). Marais, een 
virtuoze Franse meesterbespeler van de viola da gamba en leerling van de 
mysterieuze Monsieur de Sainte-Colombe (1640-1700), componeerde ruim 
500 stukken voor de gamba en bracht het instrument hoog aanzien in de 
Franse barok.

Ghalia en Romina starten hun muzikale ontmoeting met zijn Pièces de 
Viole. In het plezier van luisteren naar elkaar en uitwisselen van muzikale 
gedachten over verschillende stijlen en culturen, ontwikkelen ze een 
dialoog waarin ze de gemeenschappelijke geest van Arabische maqams, 
Indiase raga’s en de impressionistische stemmingen van Marais proberen 
te vangen.

Ghalia Benali: Arabische zang // Romina Lischka: viola da gamba & 
dhrupad zang // Vincent Noiret: contrabas   

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

Het is inmiddels bijna 3 jaar geleden sinds Marble Sounds andere muzikale 
horizonten opzocht en ons verblijdde met het wondermooie ‘Tautou’. Met hun 
nieuwste pasgeborene ‘The Advice to Travel Light’ doen Pieter Van Dessel 
en de zijnen een goed gemikte gooi naar hoe een warme, krachtige popplaat 
moet klinken. Zonder te moeten inboeten aan de nodige dosis melancholie 
uiteraard. Inmiddels het handelskenmerk van het vijftal. En recht in de roos.

De inspiratie voor ‘The Advice to Travel Light’, een metafoor voor reizen met 
weinig bagage, putte Van Dessel uit zijn tweejarig verblijf in Canada. ‘Met 
weinig spullen verhuizen geeft een bevrijdend gevoel. Haast een gevoel 
van ongebondenheid. Je leert leven zonder ballast, letterlijk en fi guurlijk, 
en dat brengt het optimistische in je naar boven. Neem niet teveel mee in 
je spreekwoordelijke rugzak, want dan houdt ook weinig je tegen.’ 

Zonder producer en teruggetrokken in zijn cocon, gooide Pieter Van Dessel het 
over een andere boeg. ‘Deze keer wilde ik het niet te gecompliceerd maken 
en trouw blijven aan de demo’s, waarop ik dingen ineen knutselde met kleine 
geluidjes.’ ‘Vintage Marble Sounds’ zoals hij dat zo mooi noemt. Introspectieve 
gitaarsongs geruggesteund door strijkers, glockenspiel, drums en keyboards 
die in een atmosfeer van gelaagde bricolagepop vertoeven. 

Pieter Van Dessel: vocalen, gitaar, keyboards // Gianni Marzo: gitaar, pedal 
steel gitaar // Brecht Plasschaert: keyboards // Frederik Bastiaensen: 
basgitaar // Mattijs Vanderleen: drums, percussie, glockenspiel, marimba   

21 SEPTEMBER    
ZATERDAG - 20U

MARBLE SOUNDS
THE ADVICE TO TRAVEL LIGHT

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

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

In het centrum van Gent, tussen de shoppers en de toeristen, tussen 
de pracht en praal van het Lam Gods en het Gravensteen, heeft in een 
bushokje een clochard zijn permanente intrek genomen. Het is misschien 
een kant van de mooiste stad van Vlaanderen die niet iedereen even graag 
ziet. Niet even graag ruikt, mag tevens worden opgemerkt. 

De reacties gaan van ergernis tot jolijt, maar aanvankelijk laat men 
begaan. Tot de dakloze op een dag wordt aangerand en bestolen. Dàt gaat 
te ver, vinden sommigen. Het moest er wel van komen, zeggen anderen. 
Het is het begin van een verwoede discussie waarin verschillende partijen 
een min of meer elegante oplossing voor het probleem in pacht beweren 
te hebben. Tot nòg iemand het welletjes vindt: Zakman strikes back.

Jo Van Damme staat in voor de gevatte dialogen en verrassende plots. Bob 
De Moor, drijvende kracht achter het VGT, staat zelf mee op scène. Jurgen 
Delnaet speelde o.a. bij De Tijd, Theater Malpertuis, Laika, BRONKS,... . 
Katelijne Verbeke heeft een rijkgevuld palmares als theateractrice. Heidi De 
Grauwe was jarenlang te zien in ‘Familie’ en tal van andere televisieseries.

Jo Van Damme: tekst // Frank Van Laecke: regie // Steven Prengels: muziek //
Heidi De Grauwe, Bob De Moor, Jurgen Delnaet en Katelijne Verbeke + koor: 
spel // Twijfel vzw voor Vernieuwd Gents Volkstoneel: productie.

VERNIEUWD GENTS
VOLKSTONEEL  

ZAKMAN

11 OKTOBER  
VRIJDAG - 20U

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

Alsof hij pas net begonnen is
Deze zanger
Zo staat hij op het podium
Alle ballast over boord
Vrijer dan ooit

Door jezelf klein te maken
Wordt de ruimte om je heen groter

Zo begon hij aan deze kortstondige reis alleen
Even zonder band
Met een koffer van songs die gespeeld willen worden
Zoals ze zijn geboren
Aan de piano of de gitaar
En elke avond op avontuur want

Want het gaat niet om hem
Het gaat om het lied
Dat is geen valse bescheidenheid
Dat is zijn werkelijkheid

Er is altijd een wereld
Die wij nog niet kennen
Altijd een taal
Die wij niet verstaan
Altijd een wonder
Dat we niet kunnen verklaren
Altijd een grens
Om voorbij te gaan

5 OKTOBER 
ZATERDAG - 20U

STEF BOS 
RUIMTE

NEDERLANDS-
TALIGE POP
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Lawaai improviseert akoestische verhalen, getriggerd door visuele, 
architectonische en textuele input. Door indrukken van de buitenwereld 
te extraheren en te deconstrueren, reconstrueren ze hun eigen 
geluidsuniversum dat ademt en groeit als een levend organisme. Het 
trio ontmoette elkaar voor het eerst in Kopenhagen in 2017 en nam hun 
debuutalbum op nadat ze twee keer samen hadden gespeeld. Het werd 
een cassette zonder titel, die in maart 2018 werd uitgebracht tijdens 
een tour door België, Duitsland en Polen. Tijdens deze tour namen ze 
materiaal op voor een tweede album dat in 2019 uitkomt. De bandnaam 
vindt zijn oorsprong in het Nederlandse woord voor ruis en is een 
statement tegen de systematische indeling van geluid in ruis en muziek.
Jeppe Høi Justesen (DK): drum // Kamil Piotrowicz (PL): piano // Stan 
Callewaert (BE): bas

De zevenkoppige band, Mòs ensemble, is het geesteskind van bassist 
Kobe Boon. De muzikanten leerden elkaar kennen in de rijke Gentse 
scene en zijn samen ook in andere projecten actief. Naast oprichter en 
componist Boon zorgen Astrid Creve & Marta del Grandi (zang), Benjamin 
Hermans & Ambroos De Schepper (blazers), Artan Buleshkaj (gitaar) en 
Simon Raman (drums) voor de specifi eke sfeer, klankkleur, energie en 
improvisaties die Mòs ensemble eigen is. Dit jaar bracht het zijn eerste 
album, Limbs, uit, met Oost-Europese koorzangen, de groovy krautpop 
van Stereolab en de saxofoonfurie van Rashaan Roland Kirk. Nu eens 
met provinciale exotica, dan plots hypnotiserend en cerebraal. Voor wie 
kruidige wildgroei weet te appreciëren.

LAWAAI / MÒS ENSEMBLE  
DOUBLE BILL

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

6 OKTOBER  
ZONDAG - 19U

EXPERI-
MENTAL

JAZZ

Voor iedereen vanaf 3 jaar.
De klassieker ‘Peter en de Wolf’ grappig verteld en verbeeld met 
handpoppen op de hand van meester fi gurenmaker Paul Contryn, op 
muziek van Prokofi ev.

Met een praatzieke Bruno Vanden Broecke in spitse doen als verteller. Nu 
eens van de wijs, dan weer wijs als een oude vos die de wolf te grazen neemt. 
Alles speelt zich af op, rond en in een kleurrijke boom. Met authentieke 
Russische passages! Vertaald in het kleuterski. Spannend, dramatisch en 
humoresk. In een vorig leven was Stef De Paepe artistiek leider van de 
audiofi lms van Het Geluidshuis, het productiehuis achter o.a. de Heerlijke 
Hoorspelen en Kabouter Korsakov. Dan weet je meteen vanuit welke hoek 
de wind in ‘PJOTR EN DE WOLFSKI’ waait. Een familievoorstelling in de 
meest nobele betekenis van het woord.

“Het blijft ontroerend, hoe poppenspeler Paul Contryn – intussen al een paar 
decennia in het vak – zich in deze kleutervoorstelling overgeeft aan de wil van zijn 
eigen creaturen. Bruno Vanden Broecke leende zijn vertelstem aan deze klassieke 
Prokofiev-bewerking, waarin alles trefzeker is: tekst, regie en muziek.” (Evelyne 
Coussens – De Morgen)

Bruno Vanden Broecke: vertelstem // naar Sergej Prokofi ev // Stef De Paepe: 
stemregie en tekst // Fernand Verreth en Willem Verheyden: bewerking/
concept // Paul Contryn: scenografi e en spel // Paul Contryn, Lieve Van 
Luyck en Stéphane Vloebergh: decor en fi guren

13 OKTOBER 
ZONDAG - 15U

BEELDSMEDERIJ DE MAAN     
PJOTR EN DE WOLFSKI

©
 D

ie
go

 F
ra

ns
se

ns

FAMILIEVOORSTELLING
VANAF 3 JAAR

3JAAR+

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €7  - KORTING VT PAS
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VEERLE MALSCHAERT is eenzaam!

Zo, het taboe is doorbroken. Iedereen mag het weten, nee iedereen 
moét het weten, want Veerle heeft er genoeg van. In haar nieuwe 
onewomanshow gaat ze de eenzaamheid te lijf, de hare én de uwe. Geef 
toe, u bent het ook, verschrikkelijk zelfs. We kamperen gezellig met z’n 
allen op sociale netwerken, maar we leven en sterven eenzamer dan 
ooit. Veerle doorbreekt de vervreemding en de afstandelijkheid door een 
uitbundig nieuw licht te werpen op onze verborgen verlatenheid. Nog nooit 
ging een comédienne zo ver om zo dichtbij te komen. Veerle Malschaert 
wordt uw pop-up vriendin voor het leven.

‘DEEL MIJ’ is een hartverwarmende tragikomische voorstelling over 
alleen staan en samen vallen, chronisch contacttekort en vrolijk virtuele 
vrienden, alleenstaande co-ouders en koddige co-sleepers, zielige 
zombies en luppelende huppelaars, scheve sprookjes en trouwen met 
uzelf, nieuw samengestelde sokken en vriendelijkheid tot de dood ons 
scheidt.

“Wie dweept met Hannah Gadsby, moet ook Veerle Malschaert kunnen waarderen. 

Openhartig, diepgravend en een stuk grappiger.” (Karel Michiels – De Standaard)

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

VEERLE MALSCHAERT    
DEEL MIJ

18 OKTOBER  
VRIJDAG - 20U

TRAGICOMEDY

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

Met ‘douBlebACH’ dompelt luitiste Sofi e Vanden Eynde u samen met cellist 
Benjamin Glorieux onder in de allerlaagste registers van Bachs hemelse 
klankwereld. De diep zinderende snaren van de theorbe en de violoncello 
piccolo, avontuurlijk ingekleurd met live electronics, leiden u rechtstreeks 
naar het fundament van het barokke klankidioom: de bas. 
In Sofi es transcriptie van Bachs tweede cellosuite zorgt de warme 
klank van de theorbe voor een verstilde atmosfeer. Dankzij de polyfone 
mogelijkheden van het instrument ontstaat in de begeleidende partij een 
heuse tweede stem die zacht met de melodielijn mee resoneert. De suite 
klinkt mild en ademt een bijna devote rust. 
Als contrast raast Benjamins strijkstok over de snaren in de zesde suite 
voor violoncello piccolo. Scherpe accenten, reciterende loopjes en virtuoze 
passages doen de muziek spreken: vreugde en triomf voeren het hoogste 
woord. Door de toevoeging van een extra snaar wordt het mogelijk om ook 
de hogere registers te verkennen. 
Met een persoonlijke, hedendaagse bewerking van het koraal “Ich ruf’ 
zu Dir, Herr Jesu Christ” voor cello, live electronics en luit, laten de twee 
muzikanten zich ten slotte leiden door hun zoektocht naar muzikale 
overeenstemming over de grenzen van tijd en ruimte heen, naar 
raakpunten in de marge en onverwachtse resonantie.
Muziek van J. S. Bach en S. L. Weiss

Sofi e Vanden Eynde: theorbe // Benjamin Glorieux: violoncello piccolo en 
live electronics

19 OKTOBER  
ZATERDAG - 20U

SOFIE VANDEN EYNDE
& BENJAMIN GLORIEUX   

DOUBLEBACH

KLASSIEK

Muziek van Sergej Prokofi ev en Dimitri Sjostakovitsj

Trio Khaldei verenigt drie muzikanten die elkaar gevonden hebben in hun 
passie voor kamermuziek en in het bijzonder voor de unieke klankkleur 
van het pianotrio. Het trio bestaat uit pianiste Barbara Baltussen, violist 
Pieter Jansen en cellist Francis Mourey.

Sinds het eerste concert in 2011 is Trio Khaldei uitgegroeid van een 
beloftevol jong ensemble tot een vaste waarde op de belangrijkste podia 
van België. De afgelopen seizoenen speelde Trio Khaldei in culturele 
centra over het ganse land; in prestigieuze zalen als Bozar, De Bijloke 
en Het Concertgebouw en voor festivals in binnen- en buitenland. Zij 
maakten opnames voor Klara, Canvas en de Sloveense nationale radio. 
In juli 2016 nam het trio in de Singel haar eerste cd op met muziek van 
Sjostakovitsj en Prokofi ev. 

De bijzondere affi niteit van Trio Khaldei met de Russische muziek van 
de 1e helft van de 20ste eeuw - met Sjostakovitsj op kop - vertaalt zich 
in de naam van het trio. Evgueni Khaldei was de offi ciële fotograaf van 
het Stalinregime. Hij maakte beklijvende portretten van alle belangrijke 
Russische kunstenaars uit die tijd. Zijn levenslange zoektocht naar 
waarheid, echtheid en nuancering in moeilijke tijden is een grote 
inspiratiebron voor het trio. 

8 NOVEMBER  
VRIJDAG - 20U30

TRIO KHALDEI   
SJOSTAKOVITSJ / PROKOFIEV

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

KLASSIEK

Alex Koo Derudder is een jonge, opkomende Belgisch-Japanse pianist/
componist die momenteel hoge toppen scheert en al meerdere keren in 
de prijzen is gevallen in het binnen- en buitenland. In New York vormde 
hij een akoestisch kamermuziektrio met twee wereldiconen uit de 
internationale jazzscène: Mark Turner (sax) en Ralph Alessi (trompet). 
Hij kreeg lovende commentaren van jazziconen zoals Kurt Elling, Kenny 
Werner en Brad Mehldau en studeerde bij een resem topmuzikanten. 
Alex heeft er al een parcours opzitten met concerten over de hele wereld. 
Alex Koo: piano // João Lobo: drums // Lennart Heyndels: contrabas // 
Joachim Badenhorst: klarinet, sax

LABtrio is Lander Gyselinck, Anneleen Boehme en Bram De looze, 
drie avontuurlijke musici met een verschillende persoonlijkheid. Hun 
muziek werkt verfrissend en evolueert constant. Met door urban styles 
beïnvloede jazzklanken, die fl irten met underground, hip-hop en 
elektronische muziek, brengt dit trio naast eigen composities ook frisse 
versies van bekende jazznummers. Hun eerste album ‘Fluxus’ wordt 
beschouwd als één van de beste cd’s van 2013. In 2014-2015 volgde hun 
tweede album ‘The Howls Are Not What They Seem’, en met hun derde 
album ‘Nature City’ (2017) zetten ze hun eigenheid in de verf.
Lander Gyselinck: drums // Anneleen Boehme: bas // Bram De Looze: piano

ALEX KOO TRIO FT. JOACHIM 
BADENHORST / LABTRIO 

DOUBLE BILL

25 OKTOBER  
VRIJDAG - 20U

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: € 14 / € 12 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS
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ZUIDSTRAAT 19
TICKETS: €22 / €20 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS

Luc Appermont en Bart Kaëll intiem… als team. Samen nemen ze u mee 
naar hun verste verleden, hun mooie en emotionele momenten, hun lief 
en hun leed. Luc en Bart vertellen honderduit. Van banale weetjes tot 
gebeurtenissen die hun leven tekenden. Soms met een brede glimlach, 
soms vertederend en soms met de krop in de keel.
Wist je dat Luc en Bart elkaar leerden kennen in een café in De Haan? En 
dat de mama van Bart aquarellen schildert? En dat Luc vroeger helemaal 
weg was van Nonkel Bob? Duik je graag eens mee in de ‘achter de 
schermen verhalen’ van Luc tijdens het Eurovisiesongfestival?
Even serieus… 
Want ook het dementieverhaal van Lucs mama zal je ongetwijfeld beklijven. 
Humor gecombineerd met pure ernst. Verhalen gecombineerd met liedjes.
Muziek zal aanvullend werken op de woorden en soms zullen de woorden 
vragen naar een muzikale apotheose. Het valt allemaal mooi samen en voor 
deze ene keer laten Luc en Bart u toe in deze unieke inkijk in hun leven.   

Bart Kaëll: verteller, zang // Luc Appermont: verteller, zang // Marc de 
Boeck: piano, accordeon // Claude De Maertelaere: piano, trompet // Raf 
Helsen: drums // Kristof Aerts: bas // Dami Corlazzoli: gitaar

“Een theekransje om u tegen te zeggen.” (Het Nieuwsblad) // “Aan het einde van Bart 
& Luc moest je vaststellen dat het slim gedaan is: de liedjes van Kaëll haken perfect 
in op de talloze anekdotes uit zijn leven en dat van zijn partner.” (Gazet van Antwerpen)

29 NOVEMBER  
VRIJDAG - 20U

BART KAËLL 
& LUC APPERMONT     

BART & LUC INTIEM

MUZIEK-
THEATER

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

WOLF naar Wolfgang Amadeus Mozart.

Wolf… een getekend concert geïnspireerd door de muziek van Wolfgang 
Amadeus Mozart. Een tocht door polderland en kleverige kleigrond. een 
wreed wrang sprookje over de wolf die in ons woont.
Wolf… gaat over eeuwigheid. De eeuwige zoektocht. Het eeuwige op de 
vlucht zijn. Een vlucht die soms eindigt. En soms niet. 
Wolf… gaat op zoek naar het beest dat in ons huist. De wreedheid van de 
mens. De kille kracht van onverschilligheid. 
Wolf… gaat over de grens tussen schoonheid en lijden. Over sprankels 
hoop en sterrenstof….

Alexandra Aerts: concept // Emilie Lauwers: live graphics // Ludo Mariën: 
accordeon // Hendrik Collier: technisch advies // W. Amadeus Mozart: muziek

Emilie Lauwers studeerde grafi sche vormgeving en typografi e in Gent. Voor 
Wolf gaat ze een gevecht aan met de inkt en (sch)etst live een graphic novel… 
Ludo Mariën brengt zijn muziek - van Franse musette over jazz, van volbloed 
tango tot klaterend klassiek - steeds in een absoluut meesterschap, met 
een onovertroffen muzikaliteit en met een uitgesproken karakter. 
Alexandra Aerts creëert muziekprojecten voor kleuters. Geïnspireerd door de 
muziek van Mozart schreef ze Wolf, een macabere tekening voor volwassenen.

EMILIE LAUWERS, LUDO 
MARIËN & ALEXANDRA AERTS 

WOLF

23 NOVEMBER  
ZATERDAG - 20U

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

In juni 1904 ontvluchtte Claude Debussy (1862-1918) Parijs richting Jersey. 
Hij was toen reeds een erkend en gevierd musicus en legde er de laatste hand 
aan La Mer, zijn grootse symfonisch gedicht waarbij de oerkracht van water 
centraal staat, inclusief de verholen sexuele connotaties. Zijn muziek uit die 
periode draagt ook de onderhuidse stempel van een diepe persoonlijk crisis, 
duidelijk weerspiegeld in zowel ‘L’Isle Joyeuse’ als ‘Masques’ voor piano 
solo. Het contrast tussen beide reveleert zijn verscheurdheid: de vreugde 
die hij kende met zijn toenmalige minnares Emma Bardac steekt schril af 
tegenover het beladen schuldgevoel omtrent de nakende scheiding van Lily 
Texier. Deze voorstelling brengt de ‘Jersey-muziek’ van Claude Debussy, met 
een wonderlijke bewerking van ‘La Mer’ voor pianotrio. Sara De Bosschere 
(theatercollectief ‘de Roovers’) mijmert terug terwijl ze Debussy’s brieven 
‘herleest’, begeleid door nieuwe composities van Dominique Pauwels.
Programma: Claude Debussy in de periode 1903-1905.
° Claude Debussy: La Mer (een bewerking voor pianotrio door Sally Beamish)
° Claude Debussy: L’Isle Joyeuse
° Claude Debussy: Masques
° Dominique Pauwels: briefcomposities
° Brieven, correspondentie tussen Claude Debussy en enerzijds zijn 
   echtgenote Lily Texier en anderzijds zijn minnares Emma Bardac.

Uitvoerders:
SPECTRA // Sara De Bosschere: stem // Filip Rathé: artistieke leiding // 
Reinhilde Decleir & Sara De Bosschere: concept

1 DECEMBER  
ZONDAG - 19U

SARA DE BOSSCHERE  & 
SPECTRA O.L.V. FILIP RATHÉ    

DEBUSSY’S GRAND HOTEL - VUE SUR LA MER

KLASSIEK

EVA BINON, JASON
DOUSSELAERE & LOUISE VAN 

DEN EEDE I.S.M. FRIEDA  
PYGMALION  

9 NOVEMBER  
ZATERDAG - 20U

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

Pygmalion is een performance over de mens als scheppend wezen. Onder 
de schaduw van een donkere natuurkracht begint steeds opnieuw een 
vrolijk spel. In Pygmalion staan twee mensen op scène. Ze ontmoeten 
elkaar, nemen afscheid, ontmoeten elkaar weer, sterven, staan weer 
recht, schieten elkaar neer, staan weer recht,... Ze vervormen steeds 
weer opnieuw zichzelf en hun werkelijkheid als hyperbolische mensen. 
Ze lijken koortsachtig de apocalyps te willen bezweren door voortdurende 
vernieuwing. Als de radicale verandering er uiteindelijk komt dan is het niet 
zozeer een groots spektakel als eerder een klein en leuk besef.
Eva Binon, Jason Dousselaere, Louise Van den Eede: concept, regie en 
spel // Jason Dousselaere: muziek // Jan Palinckx, Tina Heylen, Niké 
Moens: beeld // Frieda: productie // Het Bos, Arenberg, Love at fi rst Sight: 
Coproductie // Met de steun van: Vooruit, Les Ateliers Claus, KAAP, Vlaamse 
Overheid, provincie Oost-Vlaanderen

“Zoals Pygmalion een volmaakte vrouwenfi guur beeldhouwde met de hulp van 
aphrodite, zo ondernemen de spelers de ene onmogelijke missie na de andere. Maar 
zonder goddelijke hulp zijn die gedoemd om te mislukken. Pygmalion brengt een erg 
humoristische hulde aan dat falen. Het absurde en existentiële gaan naadloos over 
in het komische en fantastische. Binon en Dousselaere zijn luchtfi etsers die in het 
ijle fabuleren. Levenskunstenaars die een relativerende commentaar leveren op onze 
prestatiemaatschappij van altijd maar meer, beter, hoger en verder.” (De Standaard ****)



14 15

PATRICK RIGUELLE 
& JAN HAUTEKIET  

LA VIE EST RIGUELLE - EN ROUTE!

Vijf jaar lang werd de zaterdagvooravond op Klara opgevrolijkt door de 
brede glimlach waarmee het Franse lied door Patrick Riguelle en Jan 
Hautekiet gekoesterd werd in ‘La Vie Est Riguelle’.

Vijf jaar lang konden Patrick & Jan zich uitleven in de schier eindeloze 
collectie parels waarmee la chanson française de wereld sinds jaar en dag 
verblijdt.

Eind juni 2019 kreeg het radioprogramma een orgelpunt, op het podium 
worden daarna alle registers nog een laatste keer opengetrokken.

Samen met Gwen Cresens, Chris Peeters, Thierry Plas, Jean-Pierre Onraedt 
en François Garny grasduinen Riguelle & Hautekiet door het beste, het 
mooiste en het verrassendste dat ze de voorbije vijf jaar genereus hebben 
gedeeld met hun enthousiaste luisteraars.

Patrick Riguelle: zang // Jan Hautekiet: keys // Chris Peeters: gitaar // 
Gwen Cresens: accordeon // Thierry Plas: gitaar // Jean-Pierre Onraedt: 
drum // François Garny: bas

13 DECEMBER
VRIJDAG - 20U

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

FRANS 
CHANSON
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14 DECEMBER  
ZATERDAG - 20U

HENK RIJCKAERT
MAKER

Henk Rijckaert is een MAKER. Hij maakt dingen. Meestal comedy, soms 
televisie, en voor de rest: heel veel in zijn werkkot. Binnenkort komt hij uit 
dat kot en stapt hij het podium op met zijn nieuwe comedyshow MAKER. 

Over uitvinden en maken, over de kracht van uw eigen handen, over 
prutsen en proberen, over bijna uw vinger afzagen en over brandwonden 
verzorgen. Kom kijken en breng uw veiligheidsbril mee!

“Henk Rijckaert heeft zijn geheel eigen niche nog verder uitgekapt en fraaier ingericht. 
Zonder aan energie en enthousiasme in te boeten. Kom uit uw kot en ga naar deze 
man kijken. Hij is de grappigste doe-het-zelver van het land.” (De Standaard)

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

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €7  - KORTING VT PAS

Muziektheater voor kinderen vanaf 5 jaar.

Het is kerstavond. Clara krijgt van oom Drosselmeier een Notenkraker. ’s 
Nachts komt die tot leven en vecht samen met het andere speelgoed tegen 
de muizenkoning. Om Clara te bedanken voor haar hulp bij het gevecht, 
neemt de Notenkraker haar mee naar een magische droomwereld. 

Het sprookje roept de speciale stemming van kerstavond op en voegt er 
de kinderlijke blik aan toe als een betoverende, tweede werkelijkheid vol 
spanning en poëzie… en muziek natuurlijk. Werkelijkheid en verbeelding 
worden op een bijzondere manier met elkaar vervlochten op de muziek 
van Tchajkowski.

Katrijn Govaert (verteller), Nathalie Bosch (dwarsfl uit) en Sofi e Hugo 
(klarinet) laten kinderen kennismaken met toegankelijke klassieke 
muziek en het verhaal achter de melodie. De ouders genieten mee van 
de herkenbare muziek, de kinderlijke fantasie en de knipoogjes naar 
volwassenen.

KATRIJN GOVAERT, NATHALIE
BOSCH & SOFIE HUGO 

DE NOTENKRAKER 

21 DECEMBER 
ZATERDAG - 15U
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FAMILIEVOORSTELLING
VANAF 5 JAAR

5JAAR+

Met ‘(the Mystery of) KEM’ exploreert Stéphane Galland de wortels van 
het ritme. Dat doet Galland - een monument van de Belgische jazz - op 
een kruispunt van muzikale tradities die hij eerder leerde kennen en wist 
te integreren in zijn eigen muzikale taal. De term ‘kem’ verwees In het 
oude Egypte naar de kleur zwart en daarmee impliciet ook naar donkere 
en vruchtbare aarde.

De drummer - onder meer bekend van zijn band AKA Moon met Fabrizio 
Cassol en Michel Hatzigeorgiou - omringt zich voor dit project niet alleen 
met jonge, talentvolle en avontuurlijke Belgische muzikanten als Sylvain 
Debaisieux, Bram De Looze en Federico Stocchi. Galland laat zich ook 
bijstaan door Ravi Kulur. Deze fl uitist is een van de meest prominente 
vertolkers van carnatische muziek, heel typerend voor Zuid-India.

‘Mystery of KEM’ wordt een ritmische doolhof die wel degelijk ergens toe 
leidt.

STÉPHANE GALLAND  FEAT. 
RAVICHANDRA KULUR   

(THE MYSTERY OF) KEM 

7 DECEMBER  
ZATERDAG - 20U

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €15 / €13 (-26, 55+, GROEPEN) - KORTING VT PAS ©
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VR 29/11    MUZIEKTHEATER 
 BART KAËLL &  LUC APPERMONT 
 ‘BART & LUC INTIEM’ 
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €22 / €20 (-26, 55+, groepen)

DECEMBER
ZO 01/12     KLASSIEK - SARA DE BOSSCHERE  
 & SPECTRA O.L.V. FILIP RATHÉ  
 ‘DEBUSSY’S GRAND HOTEL’   
 Wolvestr. 37 - 19u 
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

VR 06/12     VERNISSAGE RONSE DRAWING PRIZE
 51E GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 07/12 t.e.m. 12/01 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 07/12   JAZZ - STÉPHANE GALLAND 
 FT. RAVICHANDRA KULUR 
 ‘(THE MYSTERY OF) KEM’   
 + SUPPORT
 Wolvestr. 37 - 20u 
 Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

VR 13/12  FRANS CHANSON - PATRICK RIGUELLE 
 & JAN HAUTEKIET 
 ‘LA VIE EST RIGUELLE – EN ROUTE!’ 
 Zuidstr. 19 - 20u 
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

ZA 14/12  COMEDY - HENK RIJCKAERT ‘MAKER’ 
 Wolvestr. 37 - 20u 
 Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen)

ZA 21/12     FAMILIEVOORSTELLING (5+)  
 KATRIJN GOVAERT, NATHALIE BOSCH  
 & SOFIE HUGO ’DE NOTENKRAKER’  
 Wolvestr. 37 - 15u 
 Tickets: €7

ZO 22/12   FILMVOORSTELLING - STILLE FILM MET 
 HAROLD LLOYD EN LIVE PIANO MUZIEK 
 VAN HILDE NASH ‘SAFETY LAST’
 Wolvestr. 37 - 17u 
  Gratis toegang 

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

 TENTOONSTELLINGEN: Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - 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:  BESTEL ONLINE: https://webshopronse.recreatex.be

OKTOBER
ZA 05/10     NEDERLANDSTALIGE POP 
 STEF BOS ‘RUIMTE’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

Z0 06/10     EXPERIMENTAL JAZZ - LAWAAI / MÒS 
 ENSEMBLE ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 19u
 Tickets: € 12 / € 10 (-26, 55+, groepen)

VR 11/10   THEATER - VERNIEUWD GENTS 
 VOLKSTONEEL ‘ZAKMAN’
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen) 

ZO 13/10   FAMILIEVOORSTELLING (3+) - BEELD-
 SMEDERIJ DE MAAN ‘PJOTR EN DE WOLFSKI’
 Wolvestr. 37 - 15u
 Tickets: €7

VR 18/10     TRAGICOMEDY - VEERLE MALSCHAERT 
 ‘DEEL MIJ’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZA 19/10      KLASSIEK - SOFIE VANDEN EYNDE 
 & BENJAMIN GLORIEUX ‘DOUBLEBACH’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 25/10     JAZZ - ALEX KOO TRIO FT. JOACHIM 
 BADENHORST / LABTRIO ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZO 27/10     VERNISSAGE ‘DE COLLECTIE TEKENKUNST’ 
 Wolvestr. 37 - 15u-17u - 30/10 t.e.m. 17/11
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

NOVEMBER 
VR 08/11   KLASSIEK - TRIO KHALDEI  
 ‘SJOSTAKOVITSJ / PROKOFIEV‘
 Wolvestr. 37 - 20u30
 Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

ZA 09/11 THEATER - EVA BINON, JASON DOUSSELAERE 
 & LOUISE VAN DEN EEDE I.S.M. FRIEDA
 ‘PYGMALION’ 
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

ZO 17/11      KUNSTENDAG VOOR KINDEREN (0-12 JAAR) 
 Wolvestr. 37 - 14u-18u
 Gratis toegang, vooraf inschrijven verplicht 

 

ZA 23/11     THEATER - EMILIE LAUWERS, LUDO MARIËN  
 & ALEXANDRA AERTS ‘WOLF’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

SEPTEMBER
VR 30/08    VERNISSAGE EXPO RONSISCHE 
 KUNSTSCHILDERS MARCEL KEKEBOS, 
 GERMAAN BOS & PIERRE PONNET  
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 31/08 t.e.m. 15/09
  Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 07/09     OPENINGSFEEST! 
 Wolvestr. 37 

     14u-18u  (KINDER)ANIMATIE + O.A. THEATERTOREN 
 COMP. MARIUS ‘STELLING’ 
 gratis toegang

              18u  ELEKTRO JAZZ - BRISKEY - MET O.A. 
 GERT KEUNEN EN ISOLDE LASOEN

19u30-21u  GEK INTERACTIEF IMPROVISATIETHEATER

              21u  JAZZ / FUNK / HIPHOP - PAARD. 
              22u  LATIN JAZZ - COMPRO ORO  
 ‘BOMBARDA: PSYCHO ETNO PARTY MUSIC’ 
              23u  DJ SET - RIJMENANTS & VERLEYEN
 Tickets (volledig programma) vanaf 18u:  

 €20 / €18, incl. drankje (-26, 55+, groepen)

doorlopend FOODTRUCKS & BAR

ZA 14/09    COMEDY - JENS DENDONCKER
 ‘BANG VAN DENDONCKER’
 + SUPPORT: JEROEN VERDICK
 Wolvestr. 37 - 20u
  Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZO 15/09    KLASSIEK / WERELDMUZIEK
 GHALIA BENALI, ROMINA LISCHKA 
 & VINCENT NOIRET ‘CALL TO PRAYER’
 Sint-Hermesbasiliek - 19u
  Tickets: € 12 / € 10 (-26, 55+, groepen)

ZA 21/09    POP - MARBLE SOUNDS
 ‘THE ADVICE TO TRAVEL LIGHT’
 Wolvestr. 37 - 20u
  Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

VR 27/09    VERNISSAGE ‘TEXTIEL!’ 
 I.S.M. S.M.A.K. & MUHKA
 I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 28/09 t.e.m. 20/10
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZO 29/09    FAMILIEVOORSTELLING (0-2 JAAR) 
 KLANKENNEST ‘SPECHT’
 I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL
 Wolvestr. 37 - 11u, 14u30 & 16u
  Tickets: €7

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘19 - ‘20 - NAJAAR 2019
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SEIZOEN
’19 - ’20
NAJAAR

WOLVESTRAAT 37
GRATIS TOEGANG

STILLE FILM met live piano muziek van Hilde Nash

‘Safety Last!’ is een Amerikaanse komische stille fi lm uit 1923 met 
Harold Lloyd in de hoofdrol. Deze slapstickfi lm is Lloyds bekendste fi lm 
geworden dankzij de legendarische scène waarbij hij hoog boven de grond 
aan een klok hangt. Een wereldberoemde scène die later geïmiteerd werd 
in andere fi lms.

Hilde Nash begeleidt de stille fi lm met live improvisaties op piano. 
Muzieklijnen worden ter plekke gecomponeerd in dienst van de fi lm.

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 ze in EYE in Amsterdam, 
in ‘Cinemateket’ in Stockholm (2015) en op het Kaunas International 
Filmfestival in Litouwen (2017).

HAROLD LLOYD
SAFETY LAST! 

22 DECEMBER 
ZONDAG - 17U

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

DE WEG NAAR HET CC VINDEN WAS NOOIT ZO MAKKELIJK! 

RESERVEER VANAF 20 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! 

INFO
055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE 
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Stap binnen in de wereld van Marcel Kekebos: landschappen en stillevens, 
dorps- en stadstaferelen, realistische impressies uit de Vlaamse Ardennen 
maar ook uit het Waalse heuvelland, het voormalige Joegoslavië, Italië, 
Frankrijk…  Kekebos speelt met kleuren, overschaduwt ze bijwijlen met 
raadselachtige vormen dan weer met defi nieerbare gestalten.

Germaan Bos debuteerde als landschapsschilder, schilderde portretten 
en stillevens, maar evolueerde naar een eigen vorm van surrealisme. 

Pierre Ponnet ontpopte zich tot meester van het paletmes. Zijn 
voornaamste onderwerpen zijn dreven, sous-bois, landschappen (vooral 
uit de Vlaamse Ardennen), bloemstukken en portretten. Soms speelt hij 
ook, als experiment, met de abstractie van bepaalde onderwerpen.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS TOT
EN MET ZONDAG 15 SEPTEMBER 

EXPO RONSISCHE 
KUNSTSCHILDERS MARCEL 

KEKEBOS, GERMAAN BOS 
EN PIERRE PONNET

EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
ZONDAG 8 SEPTEMBER (OPEN MONUMENTENDAG) VAN 10U - 18U

VERNISSAGE OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!

CC De Ververij neemt opnieuw deel aan het tweejaarlijks Textielfestival. 
Dit jaar exposeert CC De Ververij hedendaagse textielkunstwerken in 
bruikleen van MuHKA (Antwerpen) en S.M.A.K. (Gent) van Davou, Hatoum, 
Lublin, Najd, Orlan, Van Kerckhoven, Vertessen, ...

ZATERDAG 28 SEPTEMBER TOT
EN MET ZONDAG 20 OKTOBER 
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TEXTIEL! (WERKTITEL)

EXPO I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL 
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WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG

VERNISSAGE OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!

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

VERNISSAGE OP ZONDAG 27 OKTOBER VAN 15U-17U - IEDEREEN WELKOM!

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

BINNENBRENGEN VAN WERKEN: 22-23-24 NOVEMBER VAN 14U-18U 
ZONDER VOORAF INSCHRIJVING

INFO & REGLEMENT: INFO@CCDEVERVERIJ.BE – 055 23 27 95
VERNISSAGE OP VRIJDAG 6 DECEMBER VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!

Vorig jaar vond de 50ste editie van de ‘Ronse Drawing Prize’ plaats. Deze 
prijs heeft sinds jaar en dag een sterke artistieke uitstraling in de Vlaamse 
beeldende kunstwereld bij jonge kunstenaars, kunstenaars met een 
ruim artistiek parcours, curatoren, kunsthogescholen, kunstencentra, 
cultuurcentra, academies, galerijen... 

Het hoge kwaliteitspeil van de ‘Ronse Drawing Prize’ wordt mee bepaald 
door de keuze van het CC De Ververij om de jury elk jaar samen te stellen 
met de nodige aandacht voor de bijzondere artistieke verdiensten van de 
juryleden. 

Elk jaar staat de winnaar van de ‘Ronse Drawing Prize’ één werk af 
aan de collectie van de stad Ronse. Dit heeft geleid tot een bijzondere 
collectie die doorheen de jaren een evolutie en verscheidenheid toont 
van autonome hedendaagse tekenkunst. In 1992 won niemand minder 
dan de internationaal gerenommeerde kunstenaar Michaël Borremans de 
Eerste Prijs! 

Een selectie van de hele collectie van de stad Ronse zal getoond worden.

Elk seizoen organiseert CC De Ververij de wedstrijd voor actuele tekenkunst. 
Vorig jaar was er de bijzondere ‘50 jaar’ feesteditie, dé doorstart voor 
een blijvende focus op de autonome hedendaagse tekenkunst in het 
tentoonstellingsbeleid van het cultuurcentrum.

De ‘Ronse Drawing Prize’ geniet van een sterke artistieke uitstraling en 
een groeiende aandacht in de Vlaamse beeldende kunstenwereld. Dit 
heeft ongetwijfeld te maken met een stijgende belangstelling voor de 
autonome tekenkunst de laatste jaren, maar eveneens met de gerichte 
en eigentijdse promo (ook in het buitenland), het authentiek concept, de 
bijzondere tentoonstellingsruimte én vooral met de selectie van juryleden 
met een eigenzinnige expertise en een sterk gewicht in de kunstensector.

WOENSDAG 30 OKTOBER TOT
EN MET ZONDAG 17 NOVEMBER   

ZATERDAG 07 DECEMBER ‘19 TOT
EN MET ZONDAG 12 JANUARI ‘20   

EXPO ‘DE COLLECTIE 
TEKENKUNST’

RONSE DRAWING PRIZE  
51E GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST RONSE

EXPO

EXPO

Winnaar 1992: Michaël Borremans

Winnaar 2018: Joachim Dumoulin

EXPO
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SEIZOEN
’19 - ’20
NAJAAR

VRIJDAG 27 SEPTEMBER TOT
EN MET ZONDAG 29 SEPTEMBER 

Ronse kent een rijke textielgeschiedenis, maar ook vandaag nog heeft 
textiel haar plek in de stad, dankzij zin voor ondernemen, creativiteit en 
innovatie. Tijdens de vierde editie van het tweejaarlijkse Textielfestival slaan 
de dienst Toerisme, CC De Ververij en TIO3 opnieuw de handen in elkaar om 
te laten zien wat textiel in Ronse te bieden heeft. Van vrijdag 27 september 
t.e.m. zondag 29 september staan tal van activiteiten op het programma.

CC De Ververij organiseert een expo met textielkunstwerken in bruikleen 
van MuHKA en S.M.A.K. Op zondag kan je genieten van ‘SPECHT’, een 
interactieve en muzikale installatie voor baby’s, peuters van 4 maanden 
tot 2 jaar en volwassenen. 

Bij TIO3, event locatie en business center, zullen tijdens het Textielfestival 
verschillende werken tentoon gesteld worden rond het thema innovatieve 
textiel. Zaterdagavond geeft Jasna Rok, een jonge en energieke pionier in 
het combineren van innovatieve mode en ultramoderne technologie, een 
seminarie omtrent interactieve fashion alsook haar ervaringen met de denk-
tank van de NASA. Verder zullen er workshops doorgaan rond textiel en mode. 

Toerisme Ronse zet n.a.v. het Textielfestival met plezier de deuren open van 
het MUST – Museum voor textiel. Gepassioneerde textiliens geven er met 
veel enthousiasme demonstraties op de weefgetouwen. Op zondag gaat 
er op de binnenkoer van de Hoge Mote een creatief textielmarktje door en 
kinderen kunnen er de handen uit de mouwen steken tijdens een textiel 
workshop. Ga je liever op stap? Boek dan zeker de geleide textielwandeling, 
onze gidsen nemen je graag mee op sleeptouw.

TEXTIELFESTIVAL 

WOLVESTR. 37 – TIO3 – MUST – HOGE MOTE
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 23 28 01 / TOERISME@RONSE.BE - 055 23 28 16

INFO@TIO3.BE - 055 21 80 07

17 OKTOBER
DONDERDAG - 20U

MUZIEKTHEATERVOOR-
STELLING IN HET KADER VAN 

DE INTERNATIONALE DAG VAN 
VERZET TEGEN ARMOEDE  

VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN

Een diverse groep spelers afkomstig uit Welzijnsschakels van de Vlaamse 
Ardennen gaat aan de slag met theatermakers Joep Conjaerts en Margot 
Van Wauwe. Het resultaat is een voorstelling met verhalen uit het leven 
gegrepen. Hierin onderzoeken ze de vraag: “Hoe bouwen we een solidaire 
samenleving?”

In samenwerking met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Welzijns-
schakels en met steun van Welzijnszorg en CC De Ververij. 

WOLVESTRAAT 37 
TICKETS: €5 / €1 (SOCIALE PRIJS)

INSCHRIJVEN VIA VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN DENDER 
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30 
INFO@VORMINGPLUS-VLAD.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE

WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

CULTUUR 
EVENEMENT

CULTUUR 
EVENEMENT
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Het begin van de moderne beeldhouwkunst

Constantin Brancusi is een klinkende naam in de moderne 
beeldhouwkunst. Je verneemt meer over zijn wortels en over de 
inspiratiebronnen in zijn ontwikkeling. Van Roemeens houtbewerker 
werd hij immers assistent van Rodin om nadien uit te groeien tot de 
vernieuwende kunstenaar die we vandaag kennen. Geniet van de 
uitgepuurde harmonieuze vormen, ontdek de kunstenaar en zijn werk in 
deze lezing van één avond.

Tip: Tot 2 februari 2020 loopt EUROPALIA ROMANIA, met een tentoon- 
stelling in Bozar gewijd aan Constantin Brancusi.

 

26 OKTOBER
ZATERDAG - 10U30-13U

BRANCUSI
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN

Op zondag 17 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen. Ook 
dit jaar biedt CC De Ververij kinderen tot 12 jaar en hun familie bijzondere 
en gratis activiteiten aan. 

Kunstendag voor Kinderen is toegankelijk voor iedereen. In het kader 
van 30 jaar Kinderrechtenverdrag wordt in deze editie bovendien extra 
aandacht besteed aan kinderen met een handicap. 

Omdat ieder kind het recht heeft op vrije tijd, spelen en het recht 
om mee te doen aan culturele of artistieke activiteiten (Artikel 31 
Kinderrechtenverdrag).

Het volledige programma, met workshops op maat van verschillende 
leeftijden, wordt later bekendgemaakt.

17 NOVEMBER
ZONDAG - 14U-18U

WOLVESTRAAT 37
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT

WWW.KUNSTENDAGVOORKINDEREN.BE - INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801

KUNSTENDAG 
VOOR KINDEREN

WOLVESTRAAT 37
MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8, MAX. AANTAL DEELNEMERS: 25 

DEELNAMEPRIJS: €12 / €2,50 (SOCIALE PRIJS)      
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30 
INFO@VORMINGPLUS-VLAD.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE

WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

T.B.C.

Cultuurcentrum De Ververij organiseert dit najaar voor de tweede keer 
een event rond ‘urban culture’ : 

Urban – Moment Of Fire!
 
Showcases rond Urban Street Culture met Hip Hop, Rap, Graffiti, DJ’s, 
Breakdance, ..

Live optredens HipHop - DJ’s - Breakdance - Open Mic

Kom kijken, luisteren, dansen met de beste lokale Urban performers.

Ben je zelf rapper, heb je zelf vette lyrics? Spit your Rhymes op de Open Mic!

 

MOVEMENT OF FIRE 

CULTUUR 
EVENEMENT

INFO OVER PROGRAMMA, DATUM 
EN LOCATIE VOLGT

ISM DE JEUGD- EN SPORTDIENST, LEJO VZW.

5, 12, 19, 26 NOVEMBER, 
3 EN 10 DECEMBER 

DINSDAG - 19U30-22U

ARABISCHE LIEDJES ZINGEN  
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN

De Arabische wereld is bekend om zijn poëzie, literatuur en muziek. Er 
is een waaier aan regionale muziekstijlen in de Maghreblanden en ook 
in Irak, Egypte, Libanon… Met deze cursus verkennen we die gevarieerde 
liedcultuur.

We maken kennis met de typische manier van zingen en de ritmiek. Dat 
doen we al zingend: we leren eenvoudige liedjes die ons qua taal, melodie 
en sfeer onderdompelen in een wondere culturele wereld.

Moufadhel is muzikant, muziekleraar en koorleider. Hij kent de Arabische 
muziek en haar geschiedenis als geen ander in theorie en praktijk.

WOLVESTRAAT 37
MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8, MAX. AANTAL DEELNEMERS: 16 

DEELNAMEPRIJS: €60 / €12  (SOCIALE PRIJS)      
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30 
INFO@VORMINGPLUS-VLAD.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE

WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE 

ARARAA

JEJES
ZINGEZINGENN
LIED
BISCHE

CULTUUR 
EVENEMENT

CULTUUR 
EVENEMENT

CULTUUR 
EVENEMENT
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KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN
NAJAARSPROGRAMMA

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN, WOLVESTRAAT 
INFO: WWW.KUNSTACADEMIEVLAAMSEARDENNEN.BE, 055 23 28 85

1

WOENSDAG 11 SEPTEMBER - 14U30 - 18U30
‘KUNSTPARCOURS’

 
Leerkrachten en leerlingen stellen de verschillende kunstdomeinen voor:  
Beeldende & audiovisuele Kunst, Woordkunst-Drama, Dans en Muziek.
Weet je nog niet welk instrument je wil spelen, kom dan zeker langs! 

ZONDAG 20 OKTOBER - 11U00

Feestelijke diploma-uitreiking op het stadhuis voor afgestudeerde 
leerlingen van het schooljaar 2018-2019 

DONDERDAG 19 DECEMBER - 19U00 
‘WINTERLICHT’

De Kunstacademie start de winter met een warme kerstevocatie in de 
Sint-Hermes Basiliek 

HOU ONZE WEBSITE
IN DE GATEN

VOOR MEER NIEUWS

3

1

ZONDAG 20 OKTOBER - 11U00

Feestelijke diploma-uitreiking op het stadhuis voor afgestudeerde 
leerlingen van het schooljaar 2018-2019 

DONDERDAG 19 DECEMBER - 19U00 
‘WINTERLICHT’

De Kunstacademie start de winter met een warme kerstevocatie in de 
Sint- Hermes Basiliek 

HOU ONZE WEBSITE
IN DE GATEN

VOOR MEER NIEUWS

3

2 TIP

27

CURSUS “POËZIE PUUR” 

In Poëzie Puur zetten we de tanden in het rijke poëzie assortiment. Welk 
recept past best bij jou? Ballade, schimpgedicht of vrij vers? 
Lesgever: dichter, schrijver en regisseur David Troch. // Praktisch: 
donderdagen 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 28/11, 5/12 van 19 u. - 21.30 
u. in de bib. // Prijs: 60 € / 12 € (sociaal tarief). Inschrijven via www.
vormingplus-vlad.be. // I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

LEZING MADAM BAKSTER  

Tijdens deze lezing neemt Laura Verhulst, beter bekend als Madam 
Bakster, je mee in de fascinerende wereld van gezonde patisserie met 
pure, eerlijke ingrediënten. Ze vertelt hoe haar verhaal door de jaren heen 
vorm kreeg, ze heeft het over de evolutie van onze voeding en bezorgt je 
alle tips om zonder suiker, boter, eieren of room lekkers op tafel te zetten.
Praktisch: Donderdag 14/11 om 20 u. in de bib. Graag inschrijven. 
Lezing in het kader van Week van de Smaak. 

MUZIKALE LEZING ZAKI ‘STICKY SONGS’ 

Hoeveel impact heeft muziek op ons leven? Is uw favoriete muziek uw 
eigen keuze of heeft de muziek u gekozen? Zaki kijkt naar muziek die ons 
gelukkig maakt, onze angsten verdrijft, onze passie en onze dagelijkse 
handelingen stuurt. Noot voor noot. Met muziekfragmenten van Sully tot 
Avicii, Dead Prez en Bowie. Van de Rolling Stones tot Aretha Franklin, van 
Amy Winehouse tot Clouseau. Uw muziek zal nooit meer hetzelfde zijn.
Donderdag 12 december om 20 u. in de bib.  
De lezing is gratis, graag vooraf inschrijven.

EN NOG MEER: 

Digitaal Café: leer beter werken met tablet of iPad 
Verwendag op zaterdag 26 oktober van 9 u. – 12 u.
Met de bus naar de Boekenbeurs: zaterdag 9 november (7€ bus / ticket)
Voorleesweek (16-24/11)
Bezoek van de Sint op zaterdag 30 november van 10.30 u.- 11.30 u.
Groot dictee der Nederlandse taal in de bib op vrijdag 6 december.
Meer info over het programma in de bib!
 

INFO & INSCHRIJVINGEN
BIB RONSE | DE BIESESTRAAT 4 | 9600 RONSE | 055/23 28 62 | BIBLIOTHEEK@RONSE.BE | WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE | WWW.FACEBOOK.COM/BIBLIOTHEEK.RONSE/

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
NAJAARSPROGRAMMA

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:
- Woensdagen (14.30 u. – 15.30 u.): 4/9, 9/10, 6/11 en 4/12
- Zaterdagen (10.30 u. – 11.30 u.): 21/9, 19/10, 23/11 en 21/12
De voorleesuurtjes zijn gratis. Graag vooraf inschrijven - beperkte plaatsen

KINDER- EN JEUGDJURY  

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 kinderen vanaf het 3e leerjaar tot het 4e middelbaar. 
Inschrijven kan tot eind september. Deelnemen aan de KJV is gratis.

BEVLOGEN PENNEN IN 
DE VLAAMSE ARDENNEN

Dit jaar organiseren de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen opnieuw 
een lezingenreeks. 5 bevlogen pennen komen praten over hun passie. Het 
slotevent “Boeksprekers” gaat door in Ronse.

Woensdag 11 september: Lezing Eva Daeleman ‘Passie voor Het leven’
De Woeker - Oudenaarde, 20u. 
Donderdag 17 oktober:  Lezing Rudi Vranckx ‘Passie voor Vrede’
Hoevegebouw De Ghellinck – Wortegem-Petegem, 20u.
Vrijdag 22 november: slotevent “Boeksprekers – passie voor literatuur”.
CC De Ververij – Zuidstraat, 20 u.
Alle lezingen zijn gratis, maar graag vooraf inschrijven.

LEZING JOHAN BRAECKMAN ‘LUIHEID’

Luiheid is een negatief begrip. Het wordt in verband gebracht met 
vadsigheid, gemakzucht, onverantwoordelijkheid. Een luiaard is een 
nietsnut, een leegloper of een lamzak. In deze voordracht wordt uiteengezet 
waarom luiheid ook een deugd kan zijn. De moderne mens wordt gedreven 
door hebzucht en consumptie, en kampt steeds meer met depressies en 
burn-outs. Kan luiheid een alternatieve vorm van levenskunst zijn? 

Donderdag 10 oktober om 20 u. in de bib. De lezing is gratis, maar graag 
inschrijven. In samenwerking met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

de

BibBib



28 2929

TICKETVERKOOP
START: DONDERDAG 20 JUNI 2019

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. Studenten krijgen een 
korting van 50% mits voorlegging van een studentenkaart. Gemaakte 
reservaties zonder melding van korting kunnen niet meer gecorrigeerd 
worden. Kortingen kunnen evenmin 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

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 de 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 factuur 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 factuur 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

TICKETS
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T

I

SURF NAAR ONZE SITE VOOR MEER INFO
OVER DE CULTURELE EVENEMENTEN

EN SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

WWW.CCDEVERVERIJ.BE
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK  

EN BLIJF ZO OP DE HOOGTE
VAN LAST MINUTE ACTIVITEITEN!

TEAM
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INFOVOORUITBLIK
055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE 

WORDEN VERWACHT 
IN HET 
VOORJAAR VAN 2020…

EN
NOG
VEEL
MEER

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

DE VOORSTELLINGEN STARTEN STEEDS STIPT! 

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

TICKETS WORDEN IN DIT GEVAL NIET TERUGBETAALD!

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! 

EEN MAN EEN MAN 
© Benny De Grove

EEN JIHAD VAN LIEFDE 
© Rob Marcelis - Annejet Brandsma - Lucy Piotrowska

SOETKIN BAPTIST  
© Karoline O.A. Pettersen

SPORTMAN II  

PENTADOX  
© Thomas Geuens



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


