CULTUURCENTRUM
CC DE VERVERIJ
RONSE

SEIZOEN
’19 - ’20
VOORJAAR

VOORWOORD
Wanneer lees je deze tekst… Ik stel het mij voor.
Het is avond, we zijn in de trappenzaal en alles wordt hier in gereedheid
gebracht voor het concert van deze avond. De musici warmen op, bij de
kassa worden de laatste kaarten verkocht, het publiek loopt in kleine
groepjes naar binnen. Sommigen zitten al in de zaal, anderen drinken in
de foyer nog een frisse pint. Een aantal bezoekers heeft een persoonlijke
relatie opgebouwd met één of meerdere cultuurmedewerkers, je maakt
even oogcontact of een praatje met andere bezoekers of je wacht en
leest over CC De Ververij en zijn programma.
CC De Ververij is een belangrijk deel van het sociale stadsvernieuwingsproject van de stad Ronse. Naast de Vrijheid, De Passage, de stadsring,
het vernieuwde ﬁetspad naar het Muziekbos … heeft CC De Ververij
haar wortels in het stedelijk activisme en de stadsontwikkeling.
De cultuurdienst en zijn partners zijn hier sterk mee bezig. Typisch
voor het Ronsische model is de nadruk op de integratie van culturele
aspecten en participatie van de lokale bevolking in de stedelijke
vernieuwingsstrategie. De uitbouw van een culturele infrastructuur
is erop gericht dat mensen zich in het cultuurcentrum samen met
de kunstacademie, de veranderingen daarin laten toe-eigenen. Op
die manier wordt via participatie (een deel van) de bevolking en het
georganiseerde middenveld mee opgenomen in een lokale sociale
ontwikkeling.
Het geloof in de mobiliserende en bindende werking van cultuur heeft er
toe geleid dat Ronse/CC De Ververij zich mag proﬁleren als ‘Stad/CC van
Kunst en Cultuur’. Het betrekken van de buurten zorgt voor een sociale
en culturele cohesie en gaat in tegen de verzuring en vereenzaming.
Participatie bewerkstelligt de aandacht voor het dichten van de
kloof tussen arme en rijke buurten en zijn volgehouden geloof in een
cultuurcentrum als een ‘bruisende ontmoetingsplaats met ruimte voor
groen en cultuurbeleving’.
Joris Vandenhoucke
Schepen van cultuur, sport en sociaal beleid
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STAANPLAATSEN

ZITPLAATSEN

CLUBPLAATSEN

SEIZOEN
’19 - ’20
VOORJAAR

VOOR EN NA DE VOORSTELLINGEN EN TIJDENS DE PAUZE KAN JE TERECHT VOOR EEN DRANKJE IN ONZE GEZELLIGE FOYER.
3

19 JANUARI
ZONDAG - 15U

COMPAGNIE QUAND JE
SERAI GRAND-E
BOOM
In ‘bOOm’ maak je mee hoe een kleine stek uitgroeit tot een grote, sterke
boom. Je kijkt, je voelt, je hoort hoe de boom groeit en bloeit, maar ook het
leven in, rond en op de boom wordt voelbaar gemaakt. Achter zijn stevige
schors krioelt het van leven. Zijn jonge twijgen buigen wanneer er een rups
over loopt, eekhoorntjes spelen lustig in zijn takken, een vleermuis houdt
zijn winterslaap in de holte van de stam.

FAMILIEVOORSTELLING

In ‘bOOm’ krijg je de volledige levensloop van een boom te zien in één
voorstelling. Zonder woorden, maar visueel erg sterk, met een knappe
‘boom’-constructie, muziek en een tikje acrobatie brengt ‘Compagnie
Quand je serai grand-e’ het levensverhaal van de boom op de scène.
Twee acteurs/acrobaten construeren de boom -letterlijk- voor je ogen.
Met trompet en accordeon, met loops van geluiden, muzikale effecten en
bruitage creëren ze een hele wereld. Ze klimmen in de boom, houden zich
eraan vast, verstoppen zich erin, ...

© Pauline Richon

+3
JAAR

26 JANUARI
ZONDAG - 17U

Anouchka Crahay en Maxime Membrive: concept en spel // Phil Kaiser: regie
// Martin de Roos: compositie en muzikale coaching // Emilie Guillaume:
coaching acrobatie // Charlotte Lippinois: design textiel en graﬁsche
vormgeving // Cinzia Derom: textiel // Olivia Sprumont: voorwerpen //
Compagnie Quand je serai grand-e: productie // les Passeurs de Rêves:
medewerkers constructie decor

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 6€ (VOLWASSENE / KIND) /5€ (VT PAS CAT. 2) /2€ (VT PAS CAT. 1)

ATANERES ENSEMBLE - MMM
NIEUWJAARSCONCERT

MMM staat traditioneel voor Modern Minimalist Music.
Ataneres, o.l.v. Erik Desimpelaere, beoogt meer dan dat. Dit project
betreft een synergie van kunstvormen uit de laatste paar decennia.
Minimalistische muziek staat nauwkeurig in combinatie met beelden
van professionele videografe Karen De Meyer, waardoor een interessante
audiovisuele terugblik op de 20e eeuw wordt geworpen. We stoppen bij
een tiental meer en minder tekenende momenten die zorgvuldig rond de
letter M zijn gethematiseerd.

KLASSIEK

Een traktatie voor meerdere zintuigen: Music, Movies & More.

© Sam Van den Brandt

Het Ataneres Ensemble is een strijkorkest bestaande uit vijftien
veelbelovende, professionele muzikanten. Naast het gevestigde
strijkersrepertoire, richt het ensemble zich op originele combinaties over
verschillende muziek- en kunstgenres heen. Het orkest staat onder de
artistieke leiding van concertmeester Wim Spaepen en werkt geregeld
samen met bekende solisten, dirigenten en koren.
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Programma: Gnossienne no. 1 - E. Satie / Company - P. Glass / On the
nature of daylight - M. Richter arr G. Brazell / Palladio deel 1 - K. Jenkins /
Otatiga - K. De Wolf / Elegia - P. Swerts / Fratres - A. Pärt / Timeless - K. De
Wolf / Summa - A. Pärt / Drive - P. Swerts / Palladio deel 2 - K. Jenkins /
Gymnopedie no. 1 - E. Satie

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 16€/14€ (-26, 55+, GROEPEN) /13€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

31 JANUARI
VRIJDAG - 20U30

STEVEN DE BRUYN SOLO
THE ETERNAL PERHAPS

Het moment is gekomen!
Na een kwart eeuw veelkoppig en vaak uitbundig samenspel, gaat Steven
De bruyn, gangmaker van El Fish en The Rhythm Junks, solo.

BLUES

Wanneer Steven aan het eind van de eighties mondharmonica begon
te spelen, droomde hij dat dit kleine tuig zijn paspoort tot de wereld zou
worden. Sinds dat moment leeft hij voor die droom en maakte hij van het
‘noeneke’ zowaar een sexy instrument.
Het aftasten van de grenzen van de harmonica is voor Steven de normaalste
zaak van de wereld. Toch is niets zo spannend en kwetsbaar als werkelijk
alleen met zijn instrument muziek maken en performen.
Steven De bruyn solo staat voor een intieme setting waar de mondharmonica,
die doorheen de jaren een verlengstuk van Steven’s diepste wezen werd, het
grootste deel van het verhaal vertelt.

© Charlie De Keersmaecker

Live wordt hij begeleid door Jasper Hautekiet, begenadigd muzikant en
compagnon de route.
“Steven plays from his true soul” (William Galison USA)
“Steven est, à ma connaissance l’harmoniciste européen le plus créatif.” (JJ Milteau Fr)

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 12€/10€ (-26, 55+, GROEPEN) /9€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

1 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U

KOEN DEWULF
GEVOELSMENS

Beste mensen,

COMEDY

We zitten in een veranderende tijd: mensen lopen zichzelf voorbij
onderweg naar hun werk. Met geld mag er aan de kassa niet meer betaald
worden, en zelfs mijn friturist heeft een softwarepakket om de bestelling
te registreren. Zelf gaan we op reis, maar anderen mogen hier niet zijn.
Gelukkig kan ik me optrekken aan de kleine dingen des levens en zijn er
hier en daar nog zekerheden: het aanschuiven bij de keuring, koppels
die aan partnerruil doen, Tupperware avonden en vrienden die vrienden
blijven. Dank daarvoor en graag tot ...
Uw gevoelsmens,
Koen Dewulf
P.S.: De voorstelling begint met: ‘Goedenavond iedereen, ik heb een paar
liedjes mee!’
Koen Dewulf is ﬁnalist ‘Humo’s Comedy Cup’ (2007) en ‘Lunatic Comedy
Award’ (2013). Hij werkte o.a. mee aan ‘De Raadkamer’ en ‘De Bond voor
Radioterroristen’ op Radio 2, ‘De Bovenste Plank’ en ‘De Premiejagers’
op één, ‘En Dan Nu ... Reclame’ op Q2 en presenteerde ‘De Jeugd van
Overbodig’ voor OP12.
Koen Dewulf: tekst, muziek, spel & productie

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 10€/8€ (-26, 55+, GROEPEN) /7€ (VT PAS CAT. 2) /3€ (VT PAS CAT. 1)
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7 FEBRUARI
VRIJDAG - 20U30

OLLA VOGALA
FELAH MENGUS

Na jaren van muzikale omzwervingen kwam het ensemble Olla Vogala door
de productie ‘EXODUS’ in contact met fantastische ﬂamencomuzikanten,
en besloten ze om samen te werken aan een nieuw project: Felah Mengus.
Is het ﬂamenco? Is het jazz? Wereldmuziek? Oordeel zelf!

FLAMENCO

Olla Vogala heeft de reputatie om omzichtig en respectvol met andere
muzikale culturen om te gaan. Muzikanten uit verschillende genres
verkennen samen nieuwe wegen. Nieuwe composities gebaseerd op
oude ﬂamencoritmes en improvisaties tussen blazers en ﬂamencodans
worden vermengd met de doorleefde stem van Carmen, die het lot bezingt
van een prachtig volk.
De link met de sefardische muziek is nooit ver weg, en door twee
prachtmuzikanten, Elias Bachoura en Shalan Alhamwy, krijgt ook de
arabische inbreng vorm.

© Tom Herbots

Wouter vandenabeele: viool, algemene leiding, composities en
arrangementen // Alexander Gavilan: gitaar, composities en arrangementen //
Elias Bachoura: oud // Shalan Alhamwy: viool // Inès de Inès: dans //
Carmen Fernandez: zang // Jasmijn Lootens: cello // Liesbeth Lambrecht:
viool // Marc De Maeseneer: baritonsax // Frederik Heirman: trombone //
Ruven Ruppik: drums, percussie // Joris van Vinckenroye: contrabas

8 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

HERBERT FLACK
& BOB DE MOOR
EEN MAN EEN MAN

Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het over had voordat je naar
de WC ging? Nee tenzij je samen met een collega uit eten gaat om de
vriendschap te versterken. Want dan zou je willen dat je je herinnerde waar
je het over had voordat je naar de WC ging. Anders zou het zomaar kunnen
dat zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen,
verbaal geweld en miscommunicatie. En dan zou het ook zomaar kunnen
dat van de gezworen vriendschap geen spaander heel blijft.

THEATER

‘EEN MAN EEN MAN’ is een komedie over twee mannen, een tafel, een
serveerster en vooral dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn.
Bob De Moor en Herbert Flack, die tot nu toe vreemd genoeg zelden de
planken deelden, brengen deze komedie samen met Fleur Hendriks.
Naar een tekst van Roel Bloemen en Kees Prins, die zijn sporen o.a.
verdiende bij Jiskefet.

© Benny De Grove

“De optelsom van een scherpe, valse tekst, mooie acteurs en een goede eindregie maakt
van Een man een man, een fijne, irritante, goedgelukte voorstelling.” (Theaterkrant ****)
“Prins en Bloemen schreven een hilarisch stuk waar de verbale ballen in hoog tempo
over het net vliegen” (Het Parool)
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Herbert Flack, Bob De Moor en Fleur Hendriks: spel // Tania Poppe: regie //
Kees Prins en Roel Bloemen: tekst // Benny De Grove: fotograﬁe // Bart
Mommerency: techniek // PopOp Producties: productie en scenograﬁe

ZUIDSTRAAT 19
TICKETS: 16€/14€ (-26, 55+, GROEPEN) /13€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

16 FEBRUARI
ZONDAG - 19U

NATASHIA KELLY GROUP /
PENTADOX
DOUBLE BILL

© Thomas Geuens

© Jeroen Van der Fraenen

JAZZ

21 FEBRUARI
VRIJDAG - 20U30

De Belgisch-Ierse zangeres Natashia Kelly zoekt over stijl- en
landsgrenzen heen naar vormen van expressie. Geworteld in tradities
die soms eeuwen teruggaan, maar met de blik op morgen gericht, gretig
zoekend naar onontgonnen terrein. Zo omarmt ze ook haar persoonlijke
roots via de Ierse traditie van de ‘sean-nòs singing’, die ontstaat vanuit
een diepmenselijke gevoelservaring. Met haar trio gaat ze op zoek naar
een slalombeweging tussen stilte en ritmische trance, met a capella
momenten, improvisaties en een poëtische rode draad.
Natashia Kelly: zang, compositie // Jan Ghesquière: elektrische gitaar // Brice
Soniano: contrabas

Pentadox is de hedendaagse Belgische jazzband van de pianist Bram
De Looze, saxtalent Sylvain Debaisieux en topdrummer Samuel Ber.
Ze smokkelen elementen uit de moderne klassiek, avant-garde en
geïmproviseerde muziek binnen in hun bevlogen interactie. Zo creëren
ze een geslaagde mix van intuïtie en intellect, van structuur en vrijheid.
Elke compositie heeft een eigen set van regels, melodische fragmenten,
ritmische patronen en concepten. Met een frisse en avontuurlijke
benadering gaan ze vervolgens op ontdekking door de mogelijkheden.
Sylvain Debaisieux: tenorsaxofoon // Bram De Looze: piano // Samuel Ber:
drums

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 12€/10€ (-26, 55+, GROEPEN) /9€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

COLLECTIVE STRANGE
STRANGERS / FANNY VANDESANDE & VANIA D’ANGELO
DOUBLE BILL

© Daphne van de velde, Paul Sixta

DANS

‘Out of the Blue’ gaat over de realiteit van onze dromen en het
testen van de grenzen van die realiteit. Hoe echt is ons bewustzijn
en ons onbewustzijn? Dit onderzoeken Danielle Huyghe & Alexandra
Verschuuren door de angst die we kunnen voelen in een droom te
gebruiken als startpunt voor hun creatie.
Danielle Huyghe en Alexandra Verschuuren: concept, choreograﬁe //
Guillem Gongora Moral: componist // Noa Muller: scenograaf // Merel
Heering: dramaturgie // Lia van Ettekoven: kostuumontwerp // Henri van
Overmeiren: live music // Edwin van Steenbergen: lichtontwerp en techniek
// Dansateliers: productie // Mede mogelijk door: Gemeente Rotterdam

© Lore Stessel

In een desolaat gebied, ritualiseren twee wezens wat er van de tijd rest.
Uit de koers van de banaliteit geslagen, kunnen ze enkel in beweging
herinneren. Na hun samenwerking rond de sculpturale locatievoorstelling
‘Ant and...’ slaan Fanny Vandesande en Vania D’Angelo opnieuw de
handen in elkaar voor KOPP. Ze onderzoeken en ontwrichten mentale
rituelen, gedreven door de (poging tot) connectie met elkaar en hun
omgeving. Het brein is in dat licht zowel bakermat als grens.
Vania D’Angelo en Fanny Vandesande: concept en spel // Bo Alfaro
Decreton: dramaturgie // TALK: productie // Joanna Reuse - Collectief
Textiel: kostuum

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 12€/10€ (-26, 55+, GROEPEN) /9€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)
I.S.M. CC DE VERVERIJ
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22 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U

RATAPLAN / AMARA RETA
& RASHIF EL KAOUI
EEN JIHAD VAN LIEFDE

Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe maken een
theaterstuk op basis van het boek ‘Een Jihad van Liefde’ van Mohamed El
Bachiri (opgetekend door David Van Reybrouck).

THEATER
Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Zaventem en
Maalbeek van 22 maart 2016. Zij kwam om in de aanslag in de Brusselse
metro. Mohamed El Bachiri zelf werkt dan als chauffeur in de Brusselse
metro. Hij praat in het boek over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn
vrouw en zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij
het leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige wijze om in
een boodschap van liefde en medemenselijkheid.
In de theaterbewerking zien we Mohamed twijfelen, wroeten, bidden,
zoeken. Vanuit zijn keuken kijkt hij terug, op de gebeurtenissen en op zijn
leven dat hij weer op het goede spoor probeert te krijgen. Ondertussen
gaat hij ook in dialoog over zijn identiteit. Hoopvol spreekt hij zijn
ontwapenende en ontroerende boodschap van liefde en verzoening uit.
Maar met wie praat hij hier de hele voorstelling over?

© Koen Broos

Rashif El Kaoui, Amara Reta: spel en tekstbewerking // Hans Van
Cauwenberghe: regie en tekstbewerking // Saskia Louwaard en Marrigje
Poelstra: decor // Maartje van Bourgognie: kostuum // Rataplan: productie //
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna en De Roma: coproductie

29 FEBRUARI
ZATERDAG - 20U30

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

BERAADGESLAGEN
DUIZELDORP

POP/
ELECTRO

Over de dorpen, wier villa-huizen laag wegscholen in het asfalt der
steenwegen, hing een bonkende geluidloosheid. Plotseling blafte een
hond, en antwoordde een andere hond en verscheurde de donsende stilte
in lange, ruwe ﬂarden. Wat doen ze? Ze doen wat ze niet laten kunnen. Hun
hond uit. BeraadGeslagen. Ze toeren door het land. Over de steenwegen.
Van dorp tot dorp. Blij. Trendy. Stom he. Plezierige revolutionairen. Band
der Opritten. Garagebox-muziek. Veranda-Jazz Stoepdisco. Voorrang
van slinks. Rotonde-rumba. Harde steen, lame steen. Lint-jazz.
Synthbebouwing. Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger. Funcy 2018.
Gezellig rond het haardvuur. Head-behangen. BeraadGeslagen.

+
SUPPORT

ZUIDSTRAAT 19
TICKETS: 10€/8€ (-26, 55+, GROEPEN) /7€ (VT PAS CAT. 2) /3€ (VT PAS CAT. 1)

8

1 MAART
ZONDAG - 15U & 16U

DE TRAWANTEN
DE GULLE BOOM
‘Er was eens een boom... en hij hield van een kleine jongen.’ Zo begint dit
ontroerende verhaal over de vriendschap tussen een boom en een jongetje.
Prachtig geïllustreerd door Shel Silverstein en klinkend vertaald door Arthur
Japin.

FAMILIEVOORSTELLING

Elke dag komt het jongetje naar de boom om de appels te eten, aan zijn
takken te bungelen, of langs de stam naar beneden te glijden. Maar als het
jongetje ouder wordt, eist hij steeds meer van de boom... en de boom geeft.
Geeft alles wat hij heeft.
Shel Silverstein schreef een prachtig melancholisch verhaal dat voor alle
leeftijden andere betekenissen heeft. Het zal elke lezer, jong of oud, aan het
denken zetten over geven, nemen en onvoorwaardelijke liefde.
Theatergroep De Trawanten maakte van het boek een intimistische,
muzikale ﬁgurentheatervoorstelling. Met Filip Vandemeulebroecke & Dieter
Van Obberghen.

+5
JAAR

WOLVESTRAAT 37
MAX. AANTAL DEELNEMERS PER VOORSTELLING: 35
TICKETS: 5€ (VOLWASSENE / KIND) /4€ (VT PAS CAT. 2) /3€ (VT PAS CAT. 1)

8 MAART
ZONDAG - 19U

SOETKIN BAPTIST
QUE DÉSIRE

Muziek van een ander moet onder je huid zitten. Dan pas kan het onder
de huid van een publiek komen. Het repertoire is heel erg breed en in dit
programma waagt Soetkin zich aan uitersten. Van Dalida tot Barbara. Van
Delpech tot Aznavour. Van grootse bombastische gevoelens, tot de meest
breekbare miniaturen.

FRANS
CHANSON

Na het succes van Soetkin Made in France laat Soetkin Baptist met Que
Désire opnieuw zowel gekende als vergeten chansons met een fragiele
grootsheid herleven.
Deze heerlijke muziek laat haar niet koud, en u ongetwijfeld ook niet...

© Karoline O.A. Pettersen

Soetkin Baptist: zang // Aline Gofﬁn: backing vocal en ukelele // Bert Candries:
gitaar en basgitaar // Luc Vanden Bosch: drum // Paul Flush: hammondorgel

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

9

13 MAART
VRIJDAG - 20U30

DELPHINE LECOMPTE,
JAN DECLEIR, GERDA
DENDOOVEN & ROLAND

© Selina De Maeyer

© Koen Broos

DE DESPERADO’S VAN DE VLAAMSE POËZIE

POËZIE
THEATER

Niemand minder dan de robuuste monumentale fenomenale acteur Jan
Decleir, de authentieke onbevreesde legendarische blueszanger Roland,
de weerbarstige sluwe onovertroffen illustratrice Gerda Dendooven, en de
baldadige tomeloze hondsbrutale dichteres Delphine Lecompte boksen
een poëzieprogramma in elkaar dat meer doet denken aan punk en Johnny
The Selfkicker, dan aan preutsheid en Christine D’haen. En gelukkig maar!
Jan Decleir zal zijn lievelingsverzen van poëtische helden als Claus en
Charms voordragen, Roland gooit er af en toe een rauw puur heartfelt
blueslied tegenaan, Gerda die tekent live als een bezetene, en Lecompte
draagt haar eigen gedichten voor.
Wie niet komt verdient het om gelyncht te worden.

© Evelien Deraedt

Met Delphine Lecompte en Jan Decleir // Gerda Dendooven: live illustraties //
Roland Van Campenhout: live muziek

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

14 MAART
ZATERDAG - 20U

MALABY, DUMOULIN & BER
MAPS & SYNECDOCHES

JAZZ

Tony Malaby, de legendarische saxofonist die reeds samenspeelde
met Fred Hersch, Paul Motian en Charlie Haden, speelde voor het eerst
samen met keyboard wizard Jozef Dumoulin (Lidlboj, Octurn, The Red Hill
Orchestra feat. Ellery Eskelin and Dan Weiss) en Samuel Ber in november
2015. Dat het een succesvolle samenwerking was, is wel degelijk een
understatement.
“Van in het begin, sta je versteld van de kronkelende frases van Malaby, die geëchood
worden door de altijd avontuurlijke Jozef Dumoulin [...] De improvisatie is absoluut
en verrast constant, de weg die ze volgen lijkt gevaarlijk, bijna ongekend. Het mooi
en breekbaar [...] Het dialoog tussen Malaby en Ber is zoals een trance en heeft een
ongekende intensiteit.” - Jacques Prouvost (Jazzques, November 2015)

Het hoeft dan niet te verwonderen dat deze samenwerking nog een staartje
kreeg in de vorm van hun nieuwe studio-opname ‘Maps & Synecdoches’.
De plaat wisselt rustige momenten van collectieve improvisatie (‘Three
places’, ‘Sfumato I’) af met intense composities (‘Highway to Sfumato’, ‘An
electronic birthday cake’) die doen denken aan de Radiolarians serie van
Medeski, Martin & Wood, of aan de samenwerking tussen Brad Mehldau
en Mark Guiliana. De drie topmuzikanten doen vol zelfvertrouwen elke
statement, elke frase tellen.

+
SUPPORT

Tony Malaby: tenor en sopraan saxofoons // Jozef Dumoulin: Fender
Rhodes, keyboards en effecten // Samuel Ber: drums, composities en
bewerking

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)
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15 MAART
ZONDAG - 17U

ORLANDO QUINTET
CRÉATIONS EXOTIQUES

Het Orlando Quintet bestaat uit ﬂuitiste Marieke Schneemann, hoboïste
Pauline Oostenrijk, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, hoornist
Ron Schaaper en fagottist Bram van Sambeek. Stuk voor stuk Nederlandse
blazers die elk een indrukwekkende carrière hebben opgebouwd.

KLASSIEK

Zo zijn ze o.m. solisten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het
Residentie Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble en The Academy of
St. Martin-in-the-Fields. Ze hebben tal van belangrijke prijzen gewonnen,
en voorts zijn het ook hoofdvakdocenten aan de conservatoria van
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg.
De eindeloze mogelijkheden die de combinatie van vijf blaasinstrumenten
- elk met zijn eigen klanknuances, articulatie en expressiemogelijkheden biedt, en de manier waarop de musici elkaar weten te prikkelen en
te inspireren, smaakt voortdurend naar meer! Met hun gebundelde
klankrijkdom, virtuositeit, rijke ervaring en tomeloze energie brengen
ze traditioneel én nieuw blaaskwintetrepertoire, alsmede eigenzinnige
bewerkingen van grote strijkkwartetten, zinderend tot leven.

© Marco Borggreve

Naar aanleiding van 10 jaar Orlando Quintet brengen ze bij CC De Ververij
‘Créations Exotiques’, een programma van wereldformaat:
J. Françaix (1912-1997) - Blaaskwintet nr. 2 // D. Milhaud (1892-1974) - La
Création du Monde (Arr.) // C. Debussy (1862-1918) - Strijkkwartet (Arr.) //
H. Villa Lobos (1887-1959) - Quintette en forme de choros

26 MAART
DONDERDAG - 20U30

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

GUY SWINNEN
ORIGIN TOUR

Guy Swinnen wordt 60 en dat moet gevierd worden. En waar kan die
verjaardag beter gevierd worden dan in Ronse? Een niet te missen,
intiem concert op de vooravond van zijn 60ste verjaardag!

ROCK

In 2020, en dat ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, keert Guy
Swinnen terug naar zijn roots: de clubs waar het voor hem allemaal
begon.
Met het nieuwe ‘Origin Tour’-concept zal Guy Swinnen samen met gitarist
Yves Verthongen enkele intieme (zittende) concerten geven.

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)
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27 MAART
VRIJDAG - 20U30

WILLIAM BOEVA
B30VA

William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem vroegen wat hij daarvan
vond, riep hij: “Ik ben nog altijd jong!” Daarna bekogelde hij ons met ﬂippo’s
en Pokémonkaarten.
En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet oud, maar ook niet echt
jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die 30 is. Heb je
al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor
je smartphone?

COMEDY

Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? Waarom
mag je plots niet meer last-minute afspreken met vrienden en in het midden
van de nacht take-away bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise
verzamelen opeens voor kinderen? “En ja, ik weet ook wel dat die lege
pizzadozen buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee
gebouwd en dat is ook waardevol!”
Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog beginnen?
William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen,
want het is nog niet te laat! Denkt hij.
Het is tijd om afscheid te nemen van de oude William…

ZUIDSTRAAT 19
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

28 MAART
ZATERDAG - 20U

KACPER NOWAK
& CHRISTIA HUDZIY
CONTRASTES

Prachtige sonates gebracht door de Poolse cellist Kacper Nowak en de
Oekraïnse pianiste Christia Hudziy.

KLASSIEK

Kacper wordt beschouwd als één van de grote beloftes van zijn generatie.
Hij vertolkt elke noot met de hoogste vorm van muzikale artisticiteit en
beheerste virtuositeit. Een bijzondere revelatie in het cellolandschap.
Beide jonge talenten leerden mekaar kennen via de Muziekkapel Koningin
Elisabeth. Eind 2018 lanceerden ze samen hun eerste cd ‘Contrastes’ met
werk van Brahms, Martinu en Schnittke.

© Lara Herbinia

Programma: Leos Janáček - Pohádka (Fairy Tale) for cello & piano / Sergey
Prokoﬁev - Cello Sonata Op 119 / Ludwig van Beethoven - Cello Sonata No.
3 / David Popper - Hungarian Rhapsody
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WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

29 MAART
ZONDAG - 17U

DAAN HUGAERT,
ELISE BUNDERVOET & MARC
STROOBANTS
EEN PAAR IS TWEE

THEATER

Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants proberen het kluwen
waarin hun personages zich gevangen weten te ontrafelen, maar dat lukt
niet zonder een paar koordjes door te knippen.
Willem is met Greet, Greet doet het met Ronald, dus wil Willem Mia.
Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Zoals bij elk spel zijn er ook bij
overspel winnaars en verliezers, en is tactiek van het grootste belang.
De personages in deze goed-gedrag-en-zedenkomedie zetten hun
pionnetjes, houden troeven achter de hand en kiezen voor de aanval als
beste verdediging.
Drie is te veel in ‘Een paar is twee’, maar welke scheefpoeper valt als eerste
af? Een stuk waarin humor het op punten haalt van tragiek, en waarin het
gevecht tussen lust en liefde onbeslist eindigt.
Mieke Laureys: regie en bewerking // Koen Ongenae: kostuums // Sakuran:
muziek en soundscape // Bron: losjes gebaseerd op de gelijknamige roman
van Toon Van Mierlo

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

3 APRIL
VRIJDAG - 20U30

MARK FELDMAN (VS),
PHILIPPE THURIOT, BART
MARIS & KRISTOF ROSEEUW
CHARMS OF THE NIGHT SKY

JAZZ

Beeld je in: je staart op een warme zomeravond naar de sterren. Je droomt
van een perfecte soundtrack. Wat je bedenkt is ‘Charms of the Night Sky’.
Twintig jaar geleden componeerde de Amerikaanse trompetlegende Dave
Douglas een repertoire voor een speciale line-up van trompet, accordeon,
viool en basgitaar, waarbij hij de grens tussen jazz en andere genres
overschrijdt. ‘Charms of the Night Sky’ heeft een Oost-Europese zweem
met klezmer en Joodse bruiloft muziek. Het is melancholische muziek
die je wegvoert, zelfs 20 jaar verder. Trompettist Bart Maris vervoegt
Philippe Thuriot op accordeon en Kristof Roseeuw op contrabas. Dit trio
wordt vergezeld door de legendarische violist Mark Feldman, die ook op de
originele opname van Dave Douglas speelde, en o.a. samen speelde met
Chris Potter, Joe Lovano, Lee Konitz & John Zorn.
Leun achterover en ontspan!
Philippe Thuriot: accordeon // Bart Maris: trompet // Kristof Roseeuw: double
bass // Mark Feldman: viool

+
SUPPORT

PRIESTERSSTRAAT 13
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)
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4 APRIL
ZATERDAG - 20U

RUBEN VAN GUCHT
SPORTMAN II

Elk nadeel heb z’n voordeel. Daar is ‘m, daar is ‘m! Vaak moet er iets
gebeuren voordat er iets gebeurt. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac
tikte nog. Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is
simpel voetballen. In 1969 stopte ik met vrouwen en drinken. Het waren
de zwaarste twintig minuten in mijn leven. Moet er nog zand zijn? Onder
druk wordt steenkool diamant. De dag voordat ik sterf, word ik een Duitser.
Want ik heb liever dat een Duitser sterft, dan een Hollander. Gaaaaaan
Jan, ze kunnen niet volgen! Je mist 100% van de schoten die je niet neemt.
Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.

SPORTVOORSTELLING

Een kleine greep uit een rijk arsenaal. Gevleugelde woorden. Vanwaar
komen ze? Hoe zijn ze ontstaan? Wie sprak ze uit? Wanneer, door wie,
waarom? En wat hebben ze met het leven van Ruben Van Gucht te maken?
Het podiumtrio is dit keer een kwartet geworden. Opnieuw geﬂankeerd
door troubabroers Mathieu & Guillaume en dit keer vergezeld door
Jonathan Bockstael.
Sporters leveren een ongeziene bron van inspiratie op. De meest
succesvolle sporters hebben vaak een unieke kijk op het leven. In
SPORTMAN II gaat Ruben Van Gucht op jacht naar legendarische uitspraken
in de sportgeschiedenis. Grappige, beklijvende, historische en inspirerende
uitspraken. SPORTMAN II is een inkijk in het leven van Ruben Van Gucht,
maar vooral een trip down memory lane, langsheen grote kampioenen met
grote verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes.

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

9 MEI
ZATERDAG - 20U

ROELAND HENDRIKX,
LUCAS BLONDEEL, NICOLAS
DUPONT & ELENA PEETERS
L’HISTOIRE DU SOLDAT - SUITE

Stravinsky’s bestseller voor klarinet-viool-piano. Een gerenommeerd
componist en een gevierd schrijver die besluiten om samen te werken,
dat is een sleutel tot succes. Igor Stravinsky in combinatie met Charles
Ferdinand Ramuz geeft vuurwerk. L’Histoire du Soldat heeft de tand
des tijds moeiteloos doorstaan en blijft boeiend. ‘Het kort relaas van
een iegelijk innerlijk levensavontuur,’ noemde Martinus Nijhoff het. ‘Een
sprookjesachtige allegorie van de magische en dubbelzinnige kracht van
de muziek,’ volgens Stefaan van den Brempt. Een boeiend werk om mee
aan de slag te gaan, volgens Roeland Hendrikx, Nicolas Dupont, Lucas
Blondeel en woordkunstenaar Elena Peeters.

KLASSIEK

© Hicks-Jenkins

L’Histoire du Soldat speelt zich af op een plek waar een viool geruild kan
worden voor een boek dat, enkel door ernaar te kijken, gelezen kan worden.
Waar drie dagen plots drie jaar blijken te zijn. Waar een ordinaire soldaat
een potje kan kaarten met de duivel. Waar de prinses niet spreekt maar
bloedmooi aanwezig is. Waar de wereld de verleiding is en de liefde het enige
heil daartegen. Waar de muziek zowel de verlokking als de genezing kan zijn.
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Programma: Brahms, clarinet sonata opus 120 nr. 2 / Khachaturian - Trio for
clarinet, violin and piano / Brahms, violin sonata nr. 1 opus 78 / Stravinsky,
Suite l’Histoire du soldat - SUITE

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 15€/13€ (-26, 55+, GROEPEN) /12€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)

10 MEI
ZONDAG - 17U

BUSTER KEATON - THE GENERAL
STILLE FILM MET LIVE PIANO
DOOR HILDE NASH

‘The General’ is een Amerikaanse stille ﬁlm uit 1926 van en met acteur/
regisseur Buster Keaton. Deze komische ﬁlm vertelt het verhaal van
treinmachinist Johnnie Gray tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De
ﬁlm is een van de duurste van zijn tijd en kan beschouwd worden als het
meesterwerk van Keaton die bovendien zelf instond voor de spectaculaire
stunts op rijdende treinen.

FILM

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

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 5€ /4€ (VT PAS CAT. 2) /2€ (VT PAS CAT. 1)

15 MEI
VRIJDAG - 20U30

TUTU PUOANE
& EWOUT PIERREUX
MUSIC & WORDS

Al jarenlang is Tutu Puoane een van de meest getalenteerde zangeressen
van de Lage Landen. Met haar unieke timbre boetseert ze songs die
zweven tussen jazz en soul, opgeﬂeurd met dat onuitwisbare stukje
Afrika, dankzij haar Zuid-Afrikaanse roots.

JAZZ

In 2017 toerde Tutu met een project rond het oeuvre van Joni Mitchell en
bracht ze innemende interpretaties van Mitchells muziek en gedichten. Zo
herontdekte én herwaardeerde Tutu ook haar eigen liefde voor poëzie, iets
dat sinds haar tienerjaren al tot haar favoriete onderwerpen behoorde.
Het vormde de aanzet voor een nieuw muzikaal luik in haar carrière,
dat ze ‘Music & Words’ doopte. Samen met Ewout Pierreux, intussen al
vijftien jaar lang haar vaste pianist en partner, gaat Tutu op zoek naar de
samensmelting van twee prachtige disciplines - poëzie en muziek. Meer
bepaald koos ze allerlei gedichten van vrouwelijke dichters, en probeerde
in die gedichten muziek te ontdekken en ze ook op muziek te zétten.

© Boet Hehuat

“Ik realiseerde me dat bepaalde woorden eigenlijk totaal verschillende dingen kunnen
betekenen, naargelang de context en het moment. Want ieder van ons luistert, leest
en begrijpt met zijn of haar eigen bagage en levenservaring.”

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

15

16 MEI
ZATERDAG - 20U

MICHAEL VAN PEEL
TRYOUT

Try-out: de nieuwe van Michael Van Peel
Vorig jaar hing Michael Van Peel een indrukwekkende reeks van tien jaar
eindejaarsconferences deﬁnitief aan de wilgen. Om zich te herbronnen
dook hij terug de kleine zaaltjes in met Van Peel & The Young Ones. Nu
is hij klaar voor de volgende stap, naarstig timmerend aan een nieuwe
voorstelling. Hou u maar vast aan de takken van de bomen, le nouveau
Van Peel est arrivé!

© Johannes Vande Voorde

COMEDY

1 JUNI
MAANDAG - 17U

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)

BLUE HERON (VS)
DE RORE

OUDE
MUZIEK

Cypriaan De Rore, geboren in Ronse in 1515, was een internationaal
gerenommeerd, polyfoon componist, van grote betekenis voor de
muziekgeschiedenis. Zijn composities waren voor zijn tijd avantgardistisch
en een bron van inspiratie voor andere, grote componisten.
Op 4 oktober 2019 bracht het Amerikaanse vocaal ensemble Blue Heron
o.l.v. Scott Metcalfe een CD uit met het madrigalenboek van Cypriaan De
Rore: ‘Cipriano de Rore: I madrigali a cinque voci’. Een primeur, want het is
de eerste maal dat deze muziek van De Rore integraal op cd komt.
In het voorjaar tourt Blue Heron door Europa, met een optreden op
pinkstermaandag in Ronse.

LOCATIE WORDT NOG BEVESTIGD
TICKETS: 16€/14€ (-26, 55+, GROEPEN) /13€ (VT PAS CAT. 2) /5€ (VT PAS CAT. 1)
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DECEMBER
VR 06/12
VERNISSAGE

RONSE DRAWING PRIZE,
51E GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST

ZO 16/02
JAZZ

NATASHIA KELLY GROUP / PENTADOX
DOUBLE BILL
Wolvestr. 37 - 19u

Wolvestr. 37 - 20u-23u - 07/12 t.e.m. 12/01
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen) / €9 (VT pas cat.2) /
€4 (VT pas cat. 1)

VR 20/12
VERNISSAGE

EXPO MICHEL PROVOST
‘FOLK-ART’
Priestersstr. 13 - 20u-22u - 22/12 t.e.m. 12/01
Open enkel zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 21/02
DANS

COLLECTIVE STRANGE STRANGERS /
FANNY VANDESANDE & VANIA D’ANGELO 		
DOUBLE BILL
Wolvestr. 37 - 20u30
Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen) / €9 (VT pas cat.2) /

JANUARI
ZO 19/01
FAMILIE 3+

COMPAGNIE QUAND JE SERAI GRAND-E
‘BOOM’

€4 (VT pas cat. 1)

ZA 22/02
THEATER

RATAPLAN / AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI
‘EEN JIHAD VAN LIEFDE’
Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 15u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /

Tickets: €6 (volwassene / kind) / €5 (VT pas cat.2) /

€4 (VT pas cat. 1)

€2 (VT pas cat. 1)

ZO 26/01
KLASSIEK

ATANERES ENSEMBLE
‘MMM’ - NIEUWJAARSCONCERT

ZA 29/02
BERAADGESLAGEN ‘DUIZELDORP’
POP / ELECTRO + SUPPORT
Zuidstr. 19 - 20u30

Wolvestr. 37 - 17u

Tickets: €10 / €8 (-26, 55+, groepen) / €7 (VT pas cat.2) /

Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen) / €13 (VT pas cat.2) /

€3 (VT pas cat. 1)

€5 (VT pas cat. 1)

VR 31/01
BLUES

STEVEN DE BRUYN SOLO
‘THE ETERNAL PERHAPS’

MAART

Wolvestr. 37 - 20u30
Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen) / €9 (VT pas cat.2) /
€4 (VT pas cat. 1)

ZO 01/03
FAMILIE 5+

DE TRAWANTEN
DE GULLE BOOM
Wolvestr. 37 - 15u & 16u
Tickets: €5 (volwassene / kind) / €4 (VT pas cat.2) /

FEBRUARI
ZA 01/02
COMEDY

KOEN DEWULF
‘GEVOELSMENS’

€3 (VT pas cat. 1)

ZO 08/03
SOETKIN BAPTIST
FR. CHANSON ‘QUE DÉSIRE’
Wolvestr. 37 - 19u

Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /

Tickets: €10 / €8 (-26, 55+, groepen) / €7 (VT pas cat.2) /

€4 (VT pas cat. 1)

€3 (VT pas cat. 1)

ZO 02/02
VERNISSAGE

EXPO INGE DECUYPERE, ISA D’HONDT
& JO MICHIELS
‘COME IN / STAY OUT’

VR 13/03
POËZIE /
THEATER

Wolvestr. 37 - 20u30
Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /

Wolvestr. 37 - 11u-13u - 05/02 t.e.m. 08/03
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 07/02
FLAMENCO

ZA 08/02
THEATER

18

OLLA VOGALA
‘FELAH MENGUS’

DELPHINE LECOMPTE, JAN DECLEIR,
GERDA DENDOOVEN & ROLAND
‘DE DESPERADO’S VAN DE VLAAMSE POËZIE’
€5 (VT pas cat. 1)

ZA 14/03
JAZZ

MALABY, DUMOULIN & BER ‘MAPS & SYNECDOCHES’
+ SUPPORT

Wolvestr. 37 - 20u30

Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /

€4 (VT pas cat. 1)

€4 (VT pas cat. 1)

HERBERT FLACK & BOB DE MOOR
‘EEN MAN EEN MAN’

ZO 15/03
KLASSIEK

ORLANDO QUINTET
‘CRÉATIONS EXOTIQUES’

Zuidstr. 19 - 20u

Wolvestr. 37 - 17u

Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen) / €13 (VT pas cat.2) /

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /

€5 (VT pas cat. 1)

€5 (VT pas cat. 1)

MEI
DO 26/03
ROCK

GUY SWINNEN
‘ORIGIN TOUR’

VR 08/05
VERNISSAGE

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
‘JAN VAN EYCK’
Wolvestr. 37 - 20u-22u - 09/05 t.e.m. 17/05
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

Wolvestr. 37 - 20u30
Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /
€4 (VT pas cat. 1)

VR 27/03
COMEDY

ZA 28/03
KLASSIEK

WILLIAM BOEVA
‘B30VA’

ZA 09/05
KLASSIEK

ROELAND HENDRIKX, LUCAS BLONDEEL,
NICOLAS DUPONT & ELENA PEETERS
‘L’HISTOIRE DU SOLDAT - SUITE’

Zuidstr. 19 - 20u30

Wolvestr. 37 - 20u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /

€4 (VT pas cat. 1)

€5 (VT pas cat. 1)

KACPER NOWAK & CHRISTIA HUDZIY 		
‘CONTRASTES’

ZO 10/05
FILM

STILLE FILM MET BUSTER KEATON EN LIVE PIANO
DOOR HILDE NASH
‘THE GENERAL’

Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 17u

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /

Tickets: €5 / €4 (VT pas cat.2) / €2 (VT pas cat. 1)

€5 (VT pas cat. 1)

ZO 29/03
THEATER

DAAN HUGAERT, ELISE BUNDERVOET
& MARC STROOBANTS
‘EEN PAAR IS TWEE’

VR 15/05
JAZZ

TUTU PUOANE & EWOUT PIERREUX
‘MUSIC & WORDS’
Wolvestr. 37 - 20u30
Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /
€4 (VT pas cat. 1)

Wolvestr. 37 - 17u
Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat.2) /
€4 (VT pas cat. 1)

ZA 16/05
COMEDY

MICHAEL VAN PEEL
‘TRY-OUT’
Wolvestr. 37 - 20u
Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen) / €11 (VT pas cat. 2) /

APRIL
VR 03/04
VERNISSAGE

€4 (VT pas cat. 1)

FOTOTENTOONSTELLING ANNEKE KESTELIJN
‘RONDE WINNAARS’
Wolvestr. 37 - 20u-22u - 04/04 t.e.m. 03/05
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 03/04
JAZZ

MARK FELDMAN (VS), PHILIPPE THURIOT,
BART MARIS & KRISTOF ROSEEUW
‘CHARMS OF THE NIGHT SKY’ + SUPPORT

JUNI
MA 01/06
BLUE HERON (VS) ‘DE RORE’
OUDE MUZIEK Locatie wordt nog bevestigd
Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen) / €13 (VT pas cat.2) /
€5 (VT pas cat. 1)

Priestersstr. 13 - 20u30
Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /
€5 (VT pas cat. 1)

ZA 04/04
SPORT

RUBEN VAN GUCHT
‘SPORTMAN II’
Wolvestr. 37 - 20u

DO 09/04
FAMILIE

EXTRA
LOCATIES:

PODIUMACTIVITEITEN:
Zuidstr. 19 / Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - Ronse

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen) / €12 (VT pas cat.2) /

TENTOONSTELLINGEN:

€5 (VT pas cat. 1)

Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - Ronse

CINE@CC
‘WONDER PARK’

INFO: 		 CULTUURDIENST ADMIN. CC DE VERVERIJ:

Wolvestr. 37 - 14u30

www.ronse.be - www.ccdeververij.be

Tickets: €3 (volwassene / kind) / €2 (VT pas cat.2) /

info@ccdeververij.be

Wolvestr. 37/0002 - 9600 Ronse - 055 23 28 01

€1 (VT pas cat. 1)

DO 16/04
FAMILIE

CINE@CC
‘CIRCUS NOËL’
Wolvestr. 37 - 14u30
Tickets: €3 (volwassene / kind) / €2 (VT pas cat.2) /
€1 (VT pas cat. 1)

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

TICKETS: 		 BESTEL ONLINE:
https://webshopronse.recreatex.be
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SEIZOEN
’19 - ’20
VOORJAAR
20

ZATERDAG 7 DECEMBER ‘19 TOT
EN MET ZONDAG 12 JANUARI ‘20

RONSE DRAWING PRIZE
51E GROTE PRIJS ACTUELE
TEKENKUNST RONSE
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.

EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 6 DECEMBER VAN 20U-23U - IEDEREEN WELKOM!

ZONDAG 22 DECEMBER ‘19 TOT
EN MET ZONDAG 12 JANUARI ‘20

EXPO MICHEL PROVOST
FOLK-ART
Een hartstochtelijke reis tussen volksﬁguren, Bommels, reuzen, duivels
enz.
Aan de hand van zijn schilderijen, tekeningen en originele documenten
nodigt Michel Provost de bezoekers uit op een nostalgische reis door het
verleden van zijn geliefde stad, Ronse.
Een terugblik met een knipoog in de mooiste verhalen, anekdotes en leven
van bekende en minder bekende lokale personages is de rode draad door
deze tentoonstelling en de bomvolle geschiedenis die Ronse rijk is.
Elke zondagnamiddag, telkens om 16u, zal de kunstenaar de bezoekers
persoonlijk meenemen in zijn reis door de tijd.

EXPO

PRIESTERSSTRAAT 13
TE BEZOEKEN ENKEL OP ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 20 DECEMBER VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!
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WOENSDAG 5 FEBRUARI ‘20 TOT
EN MET ZONDAG 8 MAART ‘20

TENTOONSTELLING
INGE DECUYPERE,
ISA D’HONDT & JO MICHIELS
COME IN / STAY OUT
Op de tentoonstelling ‘COME IN / stay out’ tonen Isa D’hondt, Jo Michiels
en Inge Decuypere recent beeldend werk.
Het eerste deel van de titel is een hartelijke uitnodiging om hun werk te
zien. Het tweede deel kan vragen impliceren zoals; heeft een schilderij of
ander beeldend werk duiding nodig? Moet een kunstenaar geëngageerd
zijn? Moet een kunstenaar zichzelf in vraag stellen? Wanneer wordt de
bezoeker in het kijken toeschouwer?...
Vragen die ze zich wel stellen, maar ze willen toch primair het atelierproces
zonder vragen laten groeien. Isa, Jo en Inge kennen elkaar, volgen elkaar
en zochten samen een plek om hun tekeningen, studies en daaruit
volgende schilderijen, muursculpturen en ruimtelijk werk te tonen.

EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP ZONDAG 2 FEBRUARI VAN 11U-13U - IEDEREEN WELKOM!

ZATERDAG 4 APRIL ‘20 TOT
EN MET ZONDAG 3 MEI ‘20

RONDE WINNAARS
FOTOTENTOONSTELLING ANNEKE KESTELIJN
In 2016 slaagde Anneke Kestelijn uit Ronse er in om voor haar eindwerk
fotograﬁe alle nog in leven zijnde Belgische winnaars van de Ronde van
Vlaanderen te portretteren. De zwart-wit-reeks werd meerdere keren
succesvol tentoongesteld op diverse locaties.
Vele bezoekers en zelfs Ronde winnaars moedigden Anneke aan om
de reeks verder uit te breiden met buitenlandse winnaars. Dit leek een
onmogelijke taak voor haar, maar met de steun van de diensten Cultuur
en Sport van de stad Ronse kon Anneke haar Ronde verder zetten. Net
zoals bij de Belgische winnaars neemt Anneke het portret van de grootste
wielergoden in hun eigen omgeving. Elk portret krijgt op deze manier zijn
eigen verhaal.
De unieke fotoreeks met ook buitenlandse winnaars wordt in primeur
getoond in Cultuurcentrum De Ververij.

EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 3 APRIL VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 23 28 01
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ZATERDAG 9 MEI ‘20 TOT
EN MET ZONDAG 17 MEI ‘20

WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN
JAN VAN EYCK
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. Zoals
elk jaar organiseert CC De Ververij een groepstentoonstelling en blijft de
dienst Cultuur van Stad Ronse zich inzetten voor de vrijetijdskunstenaar.
De Week van de Amateurkunsten staat in 2020 in het teken van het ‘Van
Eyck-jaar’. Meer nieuws over de tentoonstelling, praktische zaken en de
inschrijvingen volgt in het voorjaar.

EXPO

WOLVESTRAAT 37
TE BEZOEKEN OP WOE., ZA. EN ZON. 14U - 18U, GRATIS TOEGANG
VERNISSAGE OP VRIJDAG 8 MEI VAN 20U-22U - IEDEREEN WELKOM!

INFO
055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE
DE WEG NAAR HET CC VINDEN WAS NOOIT ZO MAKKELIJK!
RESERVEER VANAF 10 DECEMBER JE TICKETS ONLINE VIA HTTPS:// WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE!
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SEIZOEN
’19 - ’20
VOORJAAR
24

17 JANUARI
VRIJDAG - 20U

STRIJKERSENSEMBLE
KONINKLIJK
CONSERVATORIUM
BRUSSEL
KLASSIEK

Een strijkersensemble bestaande uit bachelor studenten van het KCB speelt
werk van Mendelssohn en Mozart o.l.v. docent Koenraad Hofman en met de
Kroatische piano solist Marijan Đuzel.
Programma:
Felix Mendelssohn (1809-1847) String symphony n° 10 (1823) in b (11’)
1° Adagio - Allegro - Piu presto
W.A. Mozart (1756-1791) Pianoconcerto n°27 in Bes KV. 595 voor piano solo
& strijkers (arr. J. Kowalewski) (29’)
1° Allegro
2° Larghetto
3° Allegro
W.A. Mozart (1756-1791) Ein musikalischer Spaß (1787) in F, KV. 522 voor
strijkers en 2 hoorns (21’)
1° Allegro
2 Menuett - Maestoso
3° Adagio cantabile
4° Presto

WOLVESTRAAT 37
GRATIS TOEGANG
INFO EN RESERVATIE: INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 23 28 01

30 JANUARI
DONDERDAG - VANAF 18U30

POËZIE/
MUZIEK

GEDICHTENDAG
‘ONDERWEG’
GEDICHTENWANDELING
+ BART HERMAN SOLOPROGRAMMA
De werkgroep ‘Gedichtendag’ organiseert om 18u30 een originele
‘Onderweg’ wandeling op de site van CC De Ververij. Gedichten,
performances, klank en licht beloven een heerlijke poëzieavond, waarbij
de winnaars in de verschillende categorieën van de gedichtenwedstrijd
en het ‘Gedicht van de stad Ronse 2020’ bekendgemaakt worden. De
bekende zanger en artiest Bart Herman zorgt voor een poëtische afsluiter
met ‘BART HERMAN SOLO’ om 21u.
Bart Herman werd in Vlaanderen bekend in 1993 met zijn hit ‘Ik ga dood aan
jou’, waarop een lange, succesvolle carrière als Nederlandstalige singersongwriter volgde. Daarvoor trad hij voornamelijk op met een Engelstalig
country-repertoire in binnen- en buitenland. In ‘BART HERMAN SOLO’ vertelt
hij hoe het één het andere beïnvloedde. Hoe onder meer Kris Kristofferson
en Buddy Holly eigenlijk de inspiratoren zijn voor liedjes als ‘Gele rozen’,
‘Annelies, het weerzien’, ‘Slaap m’n kind’ en ‘Bartje is een leuke naam’. Bart
Herman brengt aldus zijn grootste hits, alleen met zijn gitaar, ontdaan van
alle franje, gewoon zoals ze gemaakt zijn. Een intimistisch programma
met een vleugje rock and roll van een singer-songwriter pur sang.
Uiteraard zal zijn solo programma ook in het teken van poëzie staan!

WOLVESTRAAT 37
TICKETS (WANDELING EN/OF CONCERT): €10 - MAX. AANTAL DEELNEMERS: 220
INFO: INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 23 28 01
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3, 10, 17, 24, 31 MAART,
21, 28 APRIL EN 5 MEI
DINSDAG - 19U30-22U
VORMING
DANS

LINDY HOP
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN
Lindy Hop is de vrolijke, swingende koppeldans die over heel de wereld
een revival kent. Hij brengt je terug in de tijd, dansend op de swing- of
big bandmuziek van de jaren ’30 en naar artiesten als Count Basie, Duke
Ellington, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Het is een dans met veel
vrijheid, zoals dansen bedoeld is: communiceren en spelen met elkaar.
In 8 lessen leer je de basispassen, krijg je het ritme te pakken en leef je
je samen uit op ﬁjne muziek.

WOLVESTRAAT 37
MIN. AANTAL DEELNEMERS: 12, MAX. AANTAL DEELNEMERS: 24
DEELNAMEPRIJS: €80 / €16 (SOCIALE PRIJS)
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30
INFO@VORMINGPLUS-VLAD.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE
WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE

7 MAART
ZATERDAG - 20U

CONCERT ‘CHAÔUIA’
VROUWEN IN BEWEGING

WERELDMUZIEK

N.a.v. Internationale Vrouwendag organiseert ‘Vrouwen in Beweging’
een muzikale avond met ‘Chaôuia’, het project van Tunesische zanger
en muzikant Nidhal Yahyaoui. Met: Mehdi Bahri (gitaar), Ymed Rezgui
(percussie), Marwen Soltana (bas), Mohamed Chebbi (ﬂuit) en Youssef
Soltana (trommel).
Traditie en hedendaagse muziek vermengen zich moeiteloos!

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: 14€/12€ (-26, 55+, GROEPEN) /11€ (VT PAS CAT. 2) /4€ (VT PAS CAT. 1)
KINDEREN -12 JAAR GRATIS
I.S.M. CC DE VERVERIJ
INFO EN RESERVATIE: INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 23 28 01
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WOENSDAG 18 MAART ‘20 TOT
EN MET ZONDAG 22 MAART ‘20

ADAM & EVA
FILM
‘Adam & Eva’ wordt ongetwijfeld hét culturele evenement van het voorjaar
2020. Samen met de stad Ronse en de 17 andere gemeenten uit ZuidOost-Vlaanderen is er een uniek overkoepelend project op de benen gezet
in de vorm van een charmante volksﬁlm waarvan drama, romantiek, en
vooral HUMOR de belangrijkste ingrediënten zijn.

FILM

‘Deze humoristische ﬁctieﬁlm gaat over een neerslachtige, aan lager
wal geraakte Gentse professor Adam, wiens levenslust terug wordt
aangewakkerd wanneer een lokale schone en een mysterieuze weldoener
zijn leven danig over kop gooien.’
Dit alles onder professionele begeleiding van Marijn Devalck (kampioenen),
Peggy Schepens (Witse), Bob De Moor (Aanrijding in Moskou), Robrecht
Vanden Thoren (Hasta la Vista, Torpedo) en Guillaume Devos (Familie).
Niet te missen in de week van de cinema!!
Regie: Nicolaas Rahoens (De Maagd Van Gent, 2014)
VERTONINGEN:
Woensdag 18 maart: 19u30 // Donderdag 19 maart: 19u30 // Vrijdag
20 maart: 19u30 // Zaterdag 21 maart: 15u en 19u // Zondag 22 maart:
15u en 19u

WOLVESTRAAT 37
INFO EN TICKETS: WWW.ADAMENEVADEFILM.BE

DONDERDAG 9 APRIL - 14U30
DONDERDAG 16 APRIL - 14U30

CINE@CC: WONDER PARK /
CIRCUS NOËL
FILM
Tijdens de paasvakantie organiseert CC De Ververij twee gezellige
ﬁlmnamiddagen voor het hele gezin!

FILM

© Paramount Pictures

Donderdag 9 april - 14u30 - Wonder Park
June is verdrietig omdat haar moeder erg ziek is. Op een dag komt ze per
toeval terecht in het pretpark dat ze samen gefantaseerd hebben. Het
park is in verval en wordt bedreigd door chimpanzombies. Kan ze met
haar vrienden het park redden?

Donderdag 16 april - 14u30 - Circus Noël
Karo (12) loopt weg van huis omdat haar ouders willen scheiden. Ze
reist mee met haar circusvrienden Victor en Tonie van Circus Noël dat
onverwachts mee mag doen aan een belangrijk circusconcours. Maar
iemand probeert het concours te saboteren en Karo, Victor en Tonie
moeten alles in het werk stellen om het circus te redden, ook al komt
hierdoor hun vriendschap onder druk te staan.

WOLVESTRAAT 37
TICKETS: €3 (VOLWASSENE / KIND) /2€ (VT PAS CAT. 2) /1€ (VT PAS CAT. 1)
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801
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24 APRIL
VRIJDAG - VANAF 17U
MUZIEK

LOKALE HELDEN /
ROCK / URBAN
Showcases en optredens rond Rock & Urban Street Culture met Hip Hop,
Rap, Grafﬁti, DJ’s, Breakdance …
Kom kijken, luisteren, dansen met de beste lokale Urban performers en
rockers!
Ben je zelf rapper, heb je zelf vette lyrics of rock je als een beest?
Be there!

ZUIDSTRAAT 19
INFO OVER HET PROGRAMMA VOLGT!
INFO@CCDEVERVERIJ.BE - 055 232 801

30 APRIL, 7 EN 14 MEI
DONDERDAG - 19U30-22U

VORMING
ZANG

ZINGEN VOOR JE PLEZIER
MAMMA MIA! ABBA EN
DISCO-SONGS
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN
We dompelen ons onder in de sfeer van de jaren ‘70 en gaan uit de bol met
ABBA-hits en andere bekende disconummers. Voor we beginnen zingen,
smeren we even onze stemmen met speelse opwarmingsoefeningen.
Het is meer dan 40 jaar geleden dat ABBA met ‘Waterloo’ het
Eurovisiesongfestival won. Met glitterkostuums, plateauzolen en
stervormige gitaren veroverden ze daarna met hun toegankelijke
popmuziek de hele wereld. Voorkennis of zangervaring is niet nodig voor
deze cursus.

WOLVESTRAAT 37
MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8, MAX. AANTAL DEELNEMERS: 15
DEELNAMEPRIJS: €36 / €7 (SOCIALE PRIJS)
VORMINGPLUS (I.S.M. CC DE VERVERIJ) - 09 330 21 30
INFO@VORMINGPLUS-VLAD.BE - WWW.VORMINGPLUS.BE
WWW.VORMINGPLUS-VLAD.BE
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055 232 801
INFO@CCDEVERVERIJ.BE
WWW.CCDEVERVERIJ.BE

INFO

TICKETS KOPEN VOOR HET CC WAS NOOIT ZO MAKKELIJK!

LET OP:

RESERVEER VANAF DINSDAG 10 DECEMBER JE TICKETS ONLINE VIA
HTTPS:// WEBSHOPRONSE.RECREATEX.BE!

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.

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!

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.
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KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN
VOORJAARSPROGRAMMA

hun creatieve talenten ten toon. Deelnemen aan de de wandeling kan
vrij, of begeleid. Volwassenen: 5 euro / - 12 jaar: 3 euro
Meer informatie bij Kunstacademie Vlaamse Ardennen, dienst Toerisme
en Pasar.
Start: Kunstacademie Vlaamse Ardennen (cultuursite De Ververij)

15 FEBRUARI / 14 U - 19 U
DAG VAN DE ACADEMIE ‘STEAM’
De Kunstacademie gooit de deuren open. Open lessen en optredens
in samenwerking met lokale culturele partners zoals het koor ‘Toon
op toon’ uit Ronse o.l.v. Kristof Tessitore, het Mini-ensemble van de
Koninklijke Harmonie Vlaamse Ardennen uit Kluisbergen o.l.v. Hendrik
Verstichel en de Fanfare ‘Vrije Kunstkring’ uit Brakel o.l.v. Wim
D’Haeyer.

16 MEI
INSLAG- UITSLAG, EDITIE 2020
Acteurs en actrices uit de klassen Woordkunst-Drama spelen hun
eindprojecten. Verhalen komen tot leven in unieke voorstellingen. Zij
brengen boeiende producties op de theaterplanken.
Theaterzaal van CC De Ververij, Zuidstraat 19

Hou de website in de gaten!
Kunstacademie Vlaamse Ardennen (cultuursite De Ververij)

7 EN 8 MAART & 13 EN 14 MAART
DIDO 2.0
‘Een koningin sterft, een onderzoek start... Wie is verantwoordelijk?’
In Dido 2.0 gaan de toeschouwers op onderzoek. Op locatie in een
stukje industriële geschiedenis van Ronse geniet je van de opera ‘Dido
and Aeneas’ van Henry Purcell uitgevoerd door leerlingen en docenten
van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Ronse.
Meer informatie via de website: kunstacademievlaamseardennen.be

30 EN 31 MEI & 3, 6, 7, 10, 13 EN 14
JUNI - EXPO ‘BEELDENDE EN
AUDIOVISUELE KUNSTEN’
Kom genieten van de artistieke creaties van jonge kunstenaars en
volwassen studenten. De expo start met een vernissage op vrijdag 29
mei om 19 uur.
Zaterdag 30 mei & 6 en 13 juni: 10-18 uur
Zondag 31 mei & 7 en 14 juni: 14-18 uur
Woensdag 3 en 10 juni: 14-18 uur
Expo en Foyer, Kunstacademie Vlaamse Ardennen (CC De Ververij)

Volg ons op Facebook: DIDO 2.0
Moulinage, Spinsterstraat

9 MEI
‘CULTURELE WANDELING’
I.S.M. DIENST TOERISME & PASAR
Na groot succes van de vorige editie nodigt de Kunstacademie samen
met dienst Toerisme en Pasar je uit voor een ‘culturele wandeling’ met
rustpauzes in de historische binnenstad van Ronse. Gidsen staan
voor je klaar met een woordje uitleg op verschillende locaties. Laat je
verrassen door optredens uit de klassen ‘Muziek’, ‘Woordkunst-Drama’
en ‘Dans’ Ook de klassen ‘Beeldende en Audiovisuele kunsten’ stellen

28 JUNI / 15 U
SLOTCONCERT
Afstuderende leerlingen uit de muziekklassen sluiten samen met hun
leerkrachten het schooljaar af met een feestelijk slotconcert.

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN, WOLVESTRAAT
INFO: WWW.KUNSTACADEMIEVLAAMSEARDENNEN.BE, 055 23 28 85
30

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
VOORJAARSPROGRAMMA
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:
- Woensdagen (14.30 u. – 15.30 u.): 8/1, 5/2, 11/3 en 1/4
- Zaterdagen (10.30 u. – 11.30 u.): 18/1, 15/2, 21/3 en 18/4
De voorleesuurtjes zijn gratis. Graag vooraf inschrijven - beperkte plaatsen

LEZING NELE COLLE ‘RUST IN JE
HUIS, RUIMTE IN JE HOOFD’
Een leven van meer, met minder. Je blijft maar opruimen? Je komt niet tot
rust in je eigen huis? Je verlangt naar meer tijd om te doen wat je echt wilt?
Hoe neem ik afstand van mijn spullen? Waar kan ik ermee heen? En hoe
houd ik het opgeruimd? Een interactieve avond over ontspullen, opruimen
en organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en duurzaam leven.
Met praktische tips om opnieuw rust en overzicht te creëren.
Donderdag 2 april om 20 u. in de bib.
De lezing is gratis, graag vooraf inschrijven.

JEUGDBOEKENMAAND 2020
Maart = jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Kunst’! Maar wat is kunst,
wanneer is iets kunst en waar vinden we kunst terug in de bibliotheek? Het
antwoord op al deze vragen kom je te weten in de jeugdboekenmaand.
Volgende activiteiten staan alvast op ons programma:
Woensdag 04 maart (14.00 u. tot 17.00 u.): startschot: ﬁets je schilderij
en andere leuke activiteiten! - doorlopend open voor alle bezoekers.
Zaterdag 14 maart (14.00u tot 17.00u): workshop Start to DJ! voor
kinderen tussen 10 en 14 jaar. Graag vooraf inschrijven - beperkte plaatsen
Zaterdag 28 maart (15 u. tot 16.30 u.): mooie, kunstzinnige familieﬁlm
in de bib! Meer info volgt. Graag vooraf inschrijven - beperkte plaatsen

‘WEEK VAN DE BIJ’ - ‘NATUURLIJK
IMKEREN: TWIJFELS & ZEKERHEDEN …’
DOOR RONSENAAR LODE DEVOS
Zo’n honingbijenvolk, hoe zit dat echt in elkaar? Natuurlijk of ecologisch
bijenhouden? Wat houdt dat in en is dat dan zo anders dan “traditioneel”
imkeren? Kan dat wel in deze huidige wereld? Welke zijn de problemen?
Maar vooral ook: welke zijn de oplossingen?
Lode Devos, gefascineerd imker, geeft je een ruime blik op het mysterieuze
bestaan van het “Bijenvolk”.
Donderdag 4 juni om 20 u. in de bib.
De lezing is gratis, graag inschrijven in de bib.

SAMENLEZEN IN RONSE

LEZING OLIVIER PINTELON
‘DE STRIJD OM TIJD’
Hoe doen ouders dat toch? Is het een natuurwet dat het spitsuur van ons
leven bestaat uit rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer
doorgaan? Waarom experimenteert men in Zweden met de 30 urenweek?
In de Strijd om tijd onderzoekt Olivier Pintelon of onze huidige werkweek
nog aangepast is aan tweeverdieners. Een inspirerend verhaal over hoe
mannen en vrouwen morgen werk, zorg, engagement en me-time kunnen
combineren. Olivier Pintelon is politicoloog en kernlid van denktank Minerva.
Hij is (mede)auteur van verschillende studies over de kortere werkweek.
Donderdag 13 februari om 20 u. in de bib. De lezing is gratis, graag
inschrijven in de bib. I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

Lees je graag verhalen? Al eens met je ogen dicht naar een gedicht
geluisterd? Er wordt een straf kort verhaal en een gedicht voorgelezen.
Daarna ontstaat er een gesprek over wat je ziet, hoort of herkent in de
tekst. Iedereen is vrij om te spreken of te zwijgen. Je hoeft niets voor te
bereiden. Je kan deelnemen aan één of meerdere bijeenkomsten.
Deze activiteit is gratis, graag inschrijven in de bib. Check ook de website
van de bib voor exacte data en locaties.
I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw.

EN NOG MEER:
Digitaal Café: leer beter werken met tablet of iPad.
Hou zeker de website en Facebook-pagina in het oog om het volledige
programma van de bib te ontdekken!

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

•

•
•
•
•

R

K

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. 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 evenmin gecombineerd worden.
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TIP

INFO RESERVATIES

VRIJETIJDS

RONSE

Reserveer en betaal vanaf nu je tickets online! Na betaling ontvang
je je tickets die je thuis print of meebrengt via je smartphone 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.
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De Vrijetijdspas (VTP) is een formule die je
mooie kortingen aanbiedt (ook geldig voor
Sport en Jeugd onder bepaalde voorwaarden).

JEUGD

STRIKT PERSOONLIJK
GELDIG TOT 31.08.2020

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

RONSE

NAAM + VOORNAAM

STRAAT + NR
$
POSTCODE + GEMEENTE

WWW.RONSE.BE

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

KORTINGEN MET PAS podiumkunsten
Per voorstelling krijg je met de pas een korting van € 3. Deze
korting wordt berekend op de basisprijs en geldt 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 maken op het omniostatuut, kunnen een pas aankopen aan € 1 en kunnen voorstellingen
bijwonen aan speciﬁeke tarieven.
MEER INFO:
www.ronse.be, www.ccdeververij.be

TICKETVERKOOP
START: DINSDAG 10 DECEMBER 2019
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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 INSTAGRAM
EN BLIJF ZO OP DE HOOGTE
VAN LAST MINUTE ACTIVITEITEN!
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TERUGBLIK
DIT WAS HET NAJAAR VAN 2019
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COMPRO ORO

DOUBLEBACH

JEROEN VERDICK

MARBLE SOUNDS

PJOTR EN DE WOLFSKI

VEERLE MALSCHAERT

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 / Priestersstraat 13 – 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

