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Via kunst en cultuur kun je vastgeroeste ideeën los wrikken
en zorgen dat mensen anders naar iets gaan kijken,
zich in elkaar gaan verplaatsen.
Colin van Heezik

Alle evenementen en vermelde locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.
Raadpleeg de website voor actuele informatie: www.ccdeververij.be of schrijf je via de site in
voor de digitale nieuwsbrief.

J or i s V an d en h ouc k e

Schepen van cultuur, sport en sociaal beleid
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Podiumkunsten
sept

Zat. 4 sept. - 20u

An Pierlé Quartet
+ Support

© Isadora Gisen

‘Wiga Waga’ - i.s.m. JazzLab

6

Een knetterende mix op de wip tussen pop,
jazz en experiment

J az z / P op

Het An Pierlé Quartet is een versmelting van
het jonge jazzduo SCHNTZL met singersongwriter An Pierlé en muzikant-producer
Koen Gisen. Ze verkennen elkaars werelden
met een verfrissende openheid. Het kwartet
brengt veelzijdige experimentele popmuziek
met een twist, die zich strekt van serene
en open landschappen naar expressieve
Brechtiaanse cabaret-fun, met een gezonde
dosis noise en trompetgeschal versmolten met
psychedelische grooves.
Pierlé neemt natuurlijk plaats achter de piano en zingt,
maar ze waagt zich ook aan trompet. Lasure gebruikt
zijn synth als klankgenerator en speelt met ritmische
loops, terwijl Van de Velde inzet op verbeelding en
kleurrijke ritmes. Sluitstuk en wild card van de band is
multi-instrumentalist Koen Gisen, op sax, basklarinet
en gitaar. Dit wordt geen klassieke jazz, maar de
eclectische muziek is wel doordrongen van de geest
ervan: vrijheid en dialoog. Het kwartet stelt bovendien
een nieuw album voor!

“Onderweg is het An Pierlé’s soundtrack die het
raadselachtige van Plaths psyche in de verf
zet. Haar kwartet geeft ‘Sylvia’ nu eens een
opzwepend ritme, later een melancholische toets
en uiteindelijk een rauw orgelpunt.” - Cutting Edge
“De enige die een An Pierlé plaat kan maken, is
An Pierlé.” - Dansende Beren
An Pierlé: zang, piano, trompet
Hendrik Lasure: synthesizer, loops
Koen Gisen: basklarinet, saxofoon, gitaar
Casper Van de Velde: drums

Wolvestr. 37
Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

sept
Podiumkunsten
Vrij. 10 sept. - 20u30

Revue Blanche
Misia

Misia Sert (1872-1950) was de ‘koningin van de
Parijse salons’, maar ook van gebroken dromen
en woelige liefdes. Haar leven vol glorie en
tragiek inspireerde talloze kunstenaars, van
Proust en Renoir tot Diaghilev en Coco Chanel.
7

De Belgisch-Poolse Misia was aan het begin van de
20ste eeuw een spilfiguur in de Franse muziekwereld,
maar is vandaag ten onrechte niet meer gekend bij het
grote publiek. Dit concertprogramma is de muzikale
spin-off van de muzikale vertelling Misia waarvoor
Revue Blanche samenwerkte met radiomaakster
Katharina Smets. Al snel werd duidelijk dat er een schat
aan onbekend maar interessant repertoire bestaat
met een directe link naar Misia Sert. Musicologe Sofie
Taes was onze gids in deze zoektocht. Misia in concert
is een puur muzikaal eerbetoon aan deze muze
par excellence, dat in het najaar van 2021 op cd zal
verschijnen bij Antarctica Records.
Muziek van Auric, Durey, Casella, Duparc, Satie, e.a.
Lore Binon: sopraan
Caroline Peeters: fluit
Kris Hellemans: altviool
Anouk Sturtewagen: harp

Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Kl ass i e k

Sint-Martinuskerk, Kerkplein 1

Podiumkunsten
sept

Zat. 11 sept. - 20u

Naima Joris
+ Support

Composities recht uit de ziel, songs die rust
en troost willen bieden in deze verwarrende
en gejaagde tijden.
Naima Joris zong haar eerste nummers pas op haar
27ste en werd na verschillende samenwerkingen als
backing vocalist bij o.a. Isbells en Raymond van het
Groenewoud als gastzangeres gevraagd bij haar
vader Chris Joris (begeleid door Sal Larocca en Free
Desmyter) om haar stem verder te ontdekken als
leadzangeres.
Nu is het dus tijd om haar eigen verhaal te brengen.
Een verhaal dat barst van de persoonlijke ervaringen.
8

© Pascal Garnier

Samen met Niels Van Heertum (eufonium en trompet),
bassiste Lara Rosseel, Vitja Pauwels op gitaar en Tijl
Piryns op drums, brengt ze muziek die de mijmeringen
van haar ziel reflecteert. Een reis door de intiemste
krochten van haar hart.

Wolvestr. 37

P op

Tickets: € 20 / € 18
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

sept
Podiumkunsten
Vrij. 17 sept. - 20u30

Nigel Williams
Tijdens de rust

Stand-upcomedian Nigel Williams is een geboren
podiumbeest die het publiek bestookt met zijn ruwe,
up-tempo comedy in Angelsaksische traditie, geënt
op de actualiteit met veel freewheelen en pittige
interacties met de toeschouwers.

9

Nigel heeft zich ten doel gesteld om elke zes maanden
een nieuwe show te schrijven: Tijdens de rust. Tachtig
minuten stand-up over het leven, de politiek, de Mad
Brave New World waarin we gesukkeld zijn, over de
staat van ons ‘zijn’. Een strak plan.

Wolvestr. 37
Tickets: € 11 / € 9
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 3 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

C ome d y

© Filip Van Roe

Sinds hij in 2017 aankondigde dat hij zou stoppen met
de grotere zaalshows, is hij zijn stand-upcomedy roots
blijven volgen: optreden in een kleine, meer intieme
opstelling.

Podiumkunsten
sept

Vrij. 24 sept. - 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.
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.
“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.”

© Boet Hehuat
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Wolvestr. 37

J az z

Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

okt
Podiumkunsten

Zat. 2 okt. - 20u

SKaGeN

© Wendy Marijnissen

Het gezin Van Paemel

De solo

Acteur Valentijn Dhaenens reisde de afgelopen 12 jaar
voor SKaGeN de wereld rond met de succesmonologen
‘DegrotemonD’, ‘DeKleineOorlog’ en ‘Onbezongen’.
In ‘DeKleineOorlog’ ontdubbelde Dhaenens zich via
schermen en ging hij in dialoog met zijn 7 alter-ego’s.
In ‘Het gezin Van Paemel’ vertolkt hij alle 13 personages.
In de vier bedrijven speelt hij telkens een ander
cruciaal karakter: de zoon, de pastoor, de barones, pa
Van Paemel. De talrijke antagonisten, ook vertolkt door
Dhaenens, zijn digitaal aanwezig.

‘Het gezin Van Paemel’ wordt géén monoloog, maar
een proeve van creativiteit en meesterschap. Dhaenens
toont ons doorheen deze enscenering een gevecht met
demonen uit ons aller verleden. Hij voert een intensief
gesprek met zijn erfgoed dat tevens het erfgoed van
Vlaanderen is, en komt uit bij een samen-alleen zijn dat
niet alleen in coronatijden erg herkenbaar is.

11

Spel en concept: Valentijn Dhaenens
Tekst: Cyriel Buysse
Techniek, filmopname en montage: Jeroen Wuyts
Technische assistentie en bruitage: Nils Janssens
Kostuum: Barbara De Laere en Charlotte Goethals
Regie-assistentie: Tineke De Meyer
Productie: SKaGeN, PerPodium en De Studio
Zakelijke leiding & coördinatie: Korneel Hamers
Met de steun van De Vlaamse Gemeenschap, Taxshelter
en De Studio

Zuidstr. 19
Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Th ea t er

Ontdek deze parel uit de Vlaamse theaterliteratuur en kijk naar het Vlaanderen
van vandaag. Waar nog steeds gewerkt,
geïntegreerd en geassimileerd moet worden.
Waar klassen en gemeenschappen nog altijd
niet elkaars taal spreken. Waar families uit
elkaar worden gereten en jong en oud, arm en
rijk, met getrokken messen tegenover elkaar
staan over grond en geloof. Waar economische
migratie nog steeds een noodzaak is. En
onderdrukking door de 1% leidt tot een verhitte
strijd: ‘Het gezin Van Paemel’ in een wereld in
verandering, toen -1903- en nu.

Podiumkunsten
okt

Vrij. 8 okt. - 19u & 21u

Roel Vanderstukken, Neeka,
Bert Verbeke, Esther Van Hees,
Ramses De Craene
Hier laat ik je los Wim
Op 14 september 1990 verliest Vlaanderen met
Wim De Craene één van zijn grootste en meest
legendarische singer-songwriters. Bijna 31 jaar later
blijkt de erkenning voor zijn oeuvre groter dan ooit.
De liedjes van Wim De Craene zijn alom aanwezig op
radio en televisie en blijven ontzettend populair bij het
grote publiek. Toen onlangs ‘Tim’ voor de eerste keer
op single verscheen, noemde de media het nummer
‘iconisch’. Ook klassiekers als ‘Rozane’, ‘Kristien’,
‘Mensen van 18’, ‘Rikky’ en anderen, blijven de dag van
vandaag waardering vinden bij jong en oud.

Wim De Craene was een schilder, een fotograaf, en
vandaag zou hij te vinden zijn op Instagram. Alleen
gebruikte Wim De Craene zijn stem en zijn gitaar en in
al zijn liedjes legde hij het beeld vast van dagdagelijkse
dingen. Ondertussen zijn sommige van zijn liedjes bijna
een halve eeuw oud, maar ze klinken nog altijd fris.
Vandaag, bijna 31 jaar na zijn plotse overlijden, ligt
Wim De Craene nog altijd goed in het oor. In 2015
werd Integraal uitgegeven, een cd-doosje met het
verzameld werk van Wim De Craene en onlangs is ‘Tim’
voor de eerste keer op vinylsingle geperst. Er komen
ook heruitgaven op vinyl van zijn drie eerste albums.
In het najaar van 2021 komt er een definitief eerbetoon
aan Wim De Craene en zijn artistieke nalatenschap. Een
aantal artiesten, uit verschillende richtingen van het
Nederlandstalige luisterlied, slaan de handen in elkaar
voor deze bijzondere tournee doorheen Vlaanderen.
Daarbij zal er aandacht worden besteed aan de
oorsprong, de achtergrond, van vele van zijn liedjes.

P op

© Marc De Vilder - VRT fotoarchief
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Roel Vanderstukken: zang
Neeka: zang
Bert Verbeke: zang
Esther Van Hees: zang
Ramses De Craene: toetsen, zang
Peter Bauwens: muzikale leiding
Ronald Vanhuffel: drums
Wim Bartholomeus: bas, backing vocals
Chris Peeters: elektrische & akoestische gitaar
Chris Dewanne: toetsen, gitaar

Zuidstr. 19
Tickets: € 22 / € 20
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 18 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

okt
Podiumkunsten

Zon. 10 okt. - 15u

Het WOLK
Zeep

In dat gaatje loopt een glijbaan,
met bestemming blauwe zee.
Heerlijk roetsjen, lekker gillen.
Heb jij ook zin? Kom maar mee!

Van en met: Sarah Van Overwaelle (vervangster Femke
Platteau) en Liz Corthals
Vormgeving: Sarah Van Overwaelle
Coaching: Walter Janssens, Pietro Chiarenza en Tijs
Verbruggen
Muziek: Bert Van Wymeersch
Lichtontwerp: Jonatan De Vroede
Productie: Het WOLK
Met dank aan: CC De Plomblom, Toneelatelier Aalst

13

© Tim De Backer

Weet jij welke kant we moeten?
Links of rechts, da’s moeilijk, zeg.
Zullen we ‘t vragen aan de vissen,
die weten vast de juiste weg.

Het WOLK maakt een zeepzoete en betoverende
voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de
zaal onder in een waterwereld waar alles mogelijk is.
Meezwemmen met de vissen, racen op zeepaardjes,
dansen tussen de kwallen. Hopelijk kunnen jullie lang
genoeg jullie adem inhouden?

Wolvestr. 37
Tickets: € 8 / € 6 (volwassene / kind)
€ 7 / € 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2 - volwassene / kind)
€ 2 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

F am ili evoors t e lli ng
+2

Soms wil ik gewoon verdwalen,
de weg kwijt zijn in ‘t grote bad.
Dan zou ik stiekem onderduiken,
stil verdwijnen langs dat gat.

Podiumkunsten
okt

Vrij. 15 okt. - 20u30

Bram De Looze, Felix Henkelhausen (D)
& Eric McPherson (USA)
Invisible Silence

+ Support

Zowel in de soloprojecten van Bram De Looze
als in zijn samenwerkingen, staan expressiviteit,
inventiviteit en creativiteit steevast centraal.
Noem het gerust een onverzadigbare drang
naar meer.
Voor zijn nieuwe trio, laat Bram zich omringen door
twee klinkende namen uit de jazzwereld, muzikanten
die hij beschouwt als een verlengstuk van zijn eigen
klankenwereld: de New Yorkse meesterdrummer Eric
McPherson (Jackie Mclean, Andrew Hill, Farao Sanders,
Fred Hersch) en de Berlijnse bassist Felix Henkelhausen
(Jim Black, Nate Wooley, Lotte Anker).
Beide zijn compositorische meesterbreinen met
uitzonderlijk grenzeloze ritmische mogelijkheden. De
Looze componeerde voor dit trio een volledig nieuw
repertoire.

Bram De Looze: piano
Felix Henkelhausen: contrabas
Eric McPherson: drums

© Bjorn Comhaire
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Verwacht uitzonderlijke benaderingen, waarbij de
muzikale regels voortdurend veranderen zonder
daarbij aan continuïteit en dynamiek in te boeten.
De keuze voor McPherson en Henkelhausen zorgt
voor een interessante muzikale synthese waarbij
meer traditionele jazz gecombineerd wordt met
intuïtieve excursies binnen de vrije improvisatie en de
hedendaagse muziek.

J az z

Wolvestr. 37
Tickets: € 18 / € 16
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 14 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

okt
Podiumkunsten
Zat. 16 okt. - 20u

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?
Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog
gewoon mocht? Waarom mag je plots niet meer lastminute afspreken met vrienden en in het midden van
de nacht take-away bestellen? Waarom is Nintendomerchandise 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!”

15

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.

© Studio Edelweiss

Het is tijd om afscheid te nemen van de oude William…

Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

C ome d y

Zuidstr. 19

Podiumkunsten
okt

Vrij. 22 okt. - 20u30

Het Zesde Metaal
Skepsels
‘Zet junder ier, dak et ol explicere…’ Ruim vijf
jaar na de profetische woorden waarmee Het
Zesde Metaal Nie voe kinders op gang trapte,
geldt de uitnodiging vandaag nog altijd. Op
maat van een theatertour zowaar. Zet jullie
hier, leun achterover en raak ondersteboven.
Zonder uitzondering deze keer, want alle
Skepsels – een albumtitel om u luistert toch
ook tegen te zeggen – hebben nood aan
explicatie. Wannes Cappelle geeft ons die,
nu eens ingetogen en bevragend, dan weer
kordaat en to the point.

Het recept is beproefd, de uitwerking ervan verrassend
en nieuw. Zowel parels uit de tid van ton als nummers
uit hun jongste plaat komen voorbij. Mijmeringen over
de plooien van ’t bestaan, en hoe het uiteindelijk toch
wel in de juiste valt.
De status van underdog zijn Wannes en zijn vertrouwde
band – na het gelauwerde Calais – intussen al enige
tijd ontgroeid. Het Zesde Metaal staat er, ook voor een
zittend publiek.

© Ramy Moharam Fouad
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P op

Wolvestr. 37
Tickets: € 25 / € 23
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 21 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 8 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

okt
Podiumkunsten
Zat. 23 okt. - 20u

Mich Walschaerts & Alano Gruarin
DANSKNY

Funk en cabaret... vreemde combinatie zegt u?
Niet als de vleesgeworden funk-hengst Alano
Gruarin het podium deelt met Kommil Foozanger en cabaretier Mich Walschaerts.

Vette pianogrooves, kurkdroge beats en
Walschaerts die zingt, praat, debiteert en danst.
17
Genadeloos.
Funky, redelijk onweerstaanbare shit? Funky,
redelijk onweerstaanbare shit!
Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel en
dans!
Dansen zeg ik u!

Tickets: € 18 / € 16
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 14 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

M uz i e k t h ea t er

Wolvestr. 37

© Thomas Dhanens

DANSKNY
Een funk-cabaret-soul-concert

Podiumkunsten
okt

Zon. 24 okt. - 19u

Alon Sariel & Vincent Lhermet
(mandoline & accordeon)

© Marc Rodenberg

©Jean-Baptiste Millot

Folk Airs and Tunes

18

Twee instrumenten waarvan de roots in de
volksmuziek liggen en twee virtuozen met een
diepe passie voor hun instrument.
Alon Sariel, de eerste mandolinist ooit bekroond met
het prestigieuze OPUS KLASSIK, en Vincent Lhermet,
de enige accordeonist die een doctoraat behaalde
aan de Sorbonne in Parijs, bundelen hun artistieke
deskundigheid. Beide artiesten gaan samen op reis
door verschillende tradities en culturen van Europa.
Ze gaan op zoek naar een perfecte samensmelting
van de klankkleuren die zo typerend zijn voor hun
instrumenten.
De accordeon en de mandoline zijn ongelooflijk
veelzijdige instrumenten, die zich op vele manieren een
plek verworven hebben in de moderne concertpraktijk.
Solo- of kamermuziek in transcripties van werken uit de

renaissance, barok en de klassieke periode, of nieuw
gecomponeerde hedendaagse, avant-garde, en zelfs
experimentele muziek: enkelen van de belangrijkste
twintigste- en eenentwintigste-eeuwse componisten
schrijven of hebben geschreven voor de mandoline of
de accordeon.
Alon Sariel en Vincent Lhermet laten het hokjesdenken
achter zich en raken met een selectie van bekende en
minder bekende stukken van onder andere Pablo de
Sarasate, Isaac Albéniz, Arutjunjan en de Hongaarse
Béla Bartók de ziel van de toehoorder.
Gustave Flaubert zei ooit: „The mandolin is indispensable
for seducing...”
De accordeon bewijst dat ze een forse medeplichtige is.

Kl ass i e k

Wolvestr. 37
Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

okt
Podiumkunsten

Vrij. 29 okt. - 20u30

María Marín
& Madhu Lalbahardoersing
María & Mahdu: Antífona
In het kader van Festival in Oost-Vlaanderen 2021

Wanneer twee werelden met elkaar versmelten,
is het resultaat vaak monumentaal.
María Marín studeerde eerst af als gitariste alvorens
zich toe te spitsen op haar grote liefde: flamenco zang.
Ondertussen deelde ze als zangeres reeds het podium
met vele grote namen in de jazz en flamenco wereld.
Madhu Lalbahardoersing is dan weer een aanstormend
talent uit de wereld van de klassieke Indiase zang.

19

Wolvestr. 37
Tickets: € 18 / € 16
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 14 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

W ere ld m uz i e k

Ergens tussen Andalusië en India in vinden hun
twee stemmen elkaar. Vanuit een heel eigen traditie
interpreteren zij samen een eeuwenoud religieus gezang
ter ere van Maria, één van de belangrijkste heiligen
binnen het katholieke geloof. Via een muzikale dialoog
slaan de twee zangeressen een brug tussen Oost en
West. Terwijl hun stemmen tot één hedendaagse klank
samensmelten, verandert de eenvoudige melodie in
een eerbetoon aan de vrouwelijkheid.

Podiumkunsten
nov

Zon. 7 nov. - 17u

Buster Keaton
The General

Stille film met live piano door Hilde Nash

20

‘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.
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).

Fil m / M uz i e k

Wolvestr. 37
Tickets: € 10 / € 8
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 3 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

nov
Podiumkunsten

Zat. 13 nov. - 20u

Frank Mercelis
Talk To Me In French
Een Amerikaanse vrouw kreeg van haar
therapeute het advies om haar man Frans
te laten praten tijdens het vrijen. Dat zou de
remmingen weghalen, zowel bij hem als bij
haar. ’s Avonds fluisterde haar man als een
ware ‘Jean-Jacques’ lustig Franse woordjes
in haar oor en wonder boven wonder: hun
huwelijk was gered.
In Talk To Me In French neemt ook zanger en acteur
Frank Mercelis (o.a. Eddy et les Vedettes) dat advies ter
harte. Samen met pianist Antoon Offeciers verleidt hij
niet alleen met Franse chansons. Met eigen songs en
soms pijnlijke verhalen over zijn seksuele escapades
en de stemmetjes in zijn hoofd onderzoekt hij wat het
ultieme liefdeselixir is.
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Talk To Me In French is een persoonlijke en intieme
muziekvertelling die een mens goesting geeft. Kortom,
red je huwelijk en kom naar Talk To Me In French.

© Koen Broos

Zang en gitaar: Frank Mercelis
Toetsen: Antoon Offeciers
Coach: Dimitri Leue
Licht en geluid: Pieter Nys

Tickets: € 15 / € 13
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 11 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

P op

Wolvestr. 37

Podiumkunsten
nov

Zon. 14 nov. - 20u

Delphine Lecompte, Jan Decleir,
Gerda Dendooven & Roland
De Desperado’s van de Vlaamse Poëzie
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!

P o ë z i e / T h ea t er

© Selina De Maeyer

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

© Evelien Deraedt

© Koen Broos
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Wolvestr. 37
Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

nov
Podiumkunsten

Vrij. 19 nov. - 20u30

Karim Kalonji

© Karolina Maruszak

1 ON 1

‘1 ON 1’ betekent in breakdance-terminologie: één
tegen één. Uiteindelijk is een battle vooral een
innerlijke strijd. Het is jij tegen jezelf. Je moet jezelf
beheersen, jezelf kennen, je twijfel en angsten
overwinnen.
Dan heb je nooit verloren.
Karim Kalonji is een gevestigde waarde in het
breakdance-milieu en liet zich als performer ook
opmerken in de producties ‘Malcolm X’ en ‘Kuzikiliza’.
Hij is gefascineerd door wat in hiphop-taal ‘Old School’
genoemd wordt. Maar vooral door het gedrag van zij
die doorheen de jaren frustraties hebben opgebouwd.
Het fenomeen bestaat overal: pioniers die zich miskend
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voelen en jaloers zijn op het succes van de jongere
generatie.
‘Vroeger was alles beter!’ Old School versus New
School: net een vader-zoon relatie. ‘1 ON 1’ is een
monoloog vol humor. Karim Kalonji neemt je mee op
een persoonlijke reis doorheen de hiphopcultuur van
de jaren '80 en '90.
Concept en spel: Karim Kalonji
Tekst: Pitcho Womba Konga, Karim Kalonji
Coaching en co-regie: Mike Van Alfen
Productie: Skinfam’arts by Skinfama
Met dank aan Campo Victoria & WIPCOOP/MAP
Fotografie: Karolina Maruszak

Tickets: € 12 / € 10
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 8 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

U r b an

Wolvestr. 37

Podiumkunsten
nov

Vrij. 26 nov. - 20u30

Het Scheldeoffensief
WaRaMis
En de Waramis deden hun armen open. De
pluimen schoten langs alle kanten, zelfs door
hun gat, hun lijf werd heeltegans bedekt met
een schitterend verenpak…
In de nieuwste theaterproductie van Het Scheldeoffensief maakt artistiek bezieler en theatermaker
Frank Dierens een plastische familievoorstelling
(8+), op live muziek van Geoffrey Burton. De
voorstelling voor zeven bijzondere spelers werd
door de coronamaatregelen aangepast naar
twee spelers, WaRaMis 2.0.
Spel: Julia Dierens, Frank Dierens
Concept en regie: Frank Dierens
Coaching: Mark Verstraete
Muziek: Geoffrey Burton
Lichtontwerp: Frederik Van Onsem
Vormgeving: Koen Schetske
Kostuum: Pauline Verminnen
Poppen: Marc Maillard
Illustraties: Kaatje Vermeire
Productie: An Van den Bergh

© Jean-Pierre Fack

Th ea t er
+ 8 en volwassenen
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Een troep zwervers trok ooit van plek naar plek.
Pelgrims die hun eigenheid hadden meegebracht,
kleurrijke kostuums droegen, hun maskers en lekkernijen
namen ze destijds feestelijk mee naar de scène. Tot
plots alles stopte…
In een fantasierijke associatieve taal confronteert
WaRaMis 2.0 het publiek met deze twee overgebleven
stamleden, ontrukt van hun familie, hun troep. Ze zijn
gedoemd om hun eigen nieuwe rode draad te trekken
waar realiteit en fictie dwars door elkaar lopen en
absurditeit en onwezenlijkheid de slappe koord is die
ze moeten bewandelen.
Als bonus krijg je een waanzinnige soundscape, een
herkenbaar aantrekken en afstoten tussen vader en
dochter, een zoeken naar verbondenheid op een
afstandelijk plateau dat kraakt en jankt om terug op
volle toeren te mogen draaien.
“Waarheen we gaan is ons onbekend, we zijn als een
stuk omgevallen boom waarvan we niet weten waar
hij ooit stond, we hebben elk een stuk wortel in onze
koffers zitten, samen met een zakje geboortegrond.”

Wolvestr. 37
Tickets: € 12 / € 10
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 8 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

ASPEN LABEL NIGHT
Met: Porous Structures & Co

nov
Podiumkunsten

Zat. 27 nov. - 20u

Triple bill - i.s.m. JazzLab
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Brede waaier voor fijnproevers
Geen band deze keer, maar een label. Aspen Edities
is een klein, onafhankelijk platenhuis - opgericht door
muzikanten Ruben Machtelinckx en Niels Van Heertum,
samen met schrijfster Sanne Huysmans - dat zich op de
kaart gezet heeft met prachtig vormgegeven releases.
De muziek beweegt tussen jazz en improvisatie,
hedendaagse klassiek, pop- of folkinvloeden, en
elektronica. De releases worden steevast enthousiast
onthaald in binnen- en buitenland. Deze label night
combineert vaste waarden met extra combinaties
van muzikanten uit de dichte en iets minder dichte
omgeving van Aspen.
Zo’n vaste waarde is Porous Structures, een kwartet
van gitarist Ruben Machtelinckx met Bert Cools
(gitaar), Toma Gouband (percussie) en Joachim

Badenhorst (rieten). Hun muzikale interactie is intens,
maar beheerst en losgekoppeld van het grote gebaar.
In hun fijnzinnige weefwerkjes en grillige dromerijen
krijgen alle klanken een gelijke impact.
De muziek kan daarbij volop ademen en is geënt op
stilte. Niet spelen is immers geen gebrek aan klank,
maar een moment met potentieel, een ruimte gevuld
met spanning en mogelijkheden. Van die insteek maakt
dit kwartet een kracht, trouw aan het credo dat het
album siert: “We become aware of the void as we fill it.”
In tijden waarin verstilling uitgegroeid is tot een luxe,
is Porous Structures niet minder dan een revelatie. In
2020 ontving Porous Structures de Klara Award voor
Beste Belgische jazz cd.

Tickets: € 14 / € 12
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

J azz

Wolvestr. 37

Podiumkunsten
dec

Zat. 4 dec. - 20u

kunstZ & Roxette Chikua
en Michel Kiyombo
Double bill

26

Roxette Chikua en Michel Kiyombo stroomden
de sector binnen via het Mestizo Arts Platform.
Met de steun van kunstZ maakten ze twee
spectaculaire podiumcreaties waarin ze hun
Congolese roots aankaarten en op zoek gaan
naar antwoorden op allerlei levensvragen.
Roxette Chikua geeft met ‘Paradis’ een stem aan de
jonge, zwarte vrouw, de vluchteling, het kind dat zonder
identiteit acht jaar lang een nomadisch bestaan leefde in
de straten van Brussel, met enkel een droom en zichzelf.

D ans / Th ea t er

© Victoriano Moreno

© Karolina Maruszak

Paradis / Matchombe -

‘Paradis’ is een solo-dansperformance in een afrofuturistische sfeer waarbij Roxette Chikua vertrekt
vanuit haar eigen verhaal en de toeschouwer aan
de hand van zang, dans en mode meeneemt in haar
identitaire zoektocht. Ze brengt haar verhaal in de vorm
van een parodie omdat ze gelooft dat over moeilijke
thema’s met humor gesproken mag worden. Samen met
haar ontdekt en herkent haar publiek de verschillende

dimensies van een jonge gekleurde vrouw die haar
eigen leven wil vormgeven door los te breken van al
wat de maatschappij als ‘het normale’ beschouwt.
‘Matchombe’ is een dansvoorstelling waarin Michel
Kiyombo terugblikt op zijn eigen jeugd in Congo en
zijn thuiskomen in België, terwijl hij ondertussen het
vaderschap ontdekt. Op het podium vertelt hij het
verhaal van zijn geboorte en hoe hij als klein, kwetsbaar
wezen op aarde kwam. Door middel van dans groeit hij
uit tot de man die hij vandaag is. Maar wat rest er nog
van de broosheid en kwetsbaarheid in hem nu hij zelf
vader is?

Wolvestr. 37
Tickets: € 13 / € 11
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 9 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

dec
Podiumkunsten

Vrij. 10 dec. - 20u30

Amelie Albrecht
Zwaar Leven

+ Support: Elias Van Dingenen

Over het leven van de 28-jarige Amelie Albrecht
kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig.
Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet
tekenen, jarenlang vioolles leverde haar
nog geen vaag gevoel voor muziek op en
paardrijden moest ze opgeven omdat ze
allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen we
nog over haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens
zou komen met haar grote mond en neiging om alles
in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar
vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar
in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup
opleverde. Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te
zijn: charmant onverschillig. En toch is het leven er niet
bepaald lichter op geworden. Blij moeten zijn omdat je
dan toch iets van je leven maakt is ook een opgave. Het
afgelopen jaar nam corona het helaas van haar over,
maar vanaf nu toont Amelie graag zelf terug aan hoe
Zwaar het Leven wel niet kan zijn.

“Amelie Albrecht is nogal een verschijning: présence op
het podium, gortdroog, geen franjes, to the point, een
mitraillettevuur aan grappen.” (VRT NWS na Humo’s
Comedy Cup 2018)

© Freya Decorte

Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige
portie je m’en foutisme en zelfrelativering. Pure standup comedy van het energiezuinige soort.
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Tickets: € 14 / € 12
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

C ome d y

Wolvestr. 37

Podiumkunsten
dec

Zon. 12 dec. - 19u

Astor & Patrick Riguelle

© Gie Goossens

Le coeur est voyageur
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F rans c h anson / T ango

Astor, de groep die sinds 2020, 20 jaar op de tango
kaart staat in Vlaanderen, ‘meets Brel’.

De rauwheid van het leven, het onmogelijk verlangen
van de liefde, de hoop van gelukszoekers, met de
woede van Brel en de trots van de Argentijnse tango.

Wat als Brel niet naar Parijs, maar naar Buenos Aires
was afgereisd?

Zoals altijd neemt Astor je mee voor een intense
belevenis, muziek die je raakt tot in elke vezel.

Wat als de tango terugreist naar Europa?
Patrick Riguelle: zang
Rein de Vos: bandoneon & accordeon
Onan Van de Weyer: elektrische & akoestische gitaar
Marijn Goossens: piano

Met het project 'het hart is een reiziger' neemt Astor
samen met Patrick Riguelle de proef op de som.
Tango-interpretaties van Brel, Argentijnse klassiekers
geworteld in le Plat Pays.

Zuidstr. 19
Tickets: € 16 / € 14
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

dec
Podiumkunsten

Zat. 18 dec. - 20u

Trio Aries
(Winnaar Supernova 2020
viool, cello & piano)
Suk, Schubert & Mendelssohn
Drie jonge Belgische muzikanten, violiste
Alice Van Leuven (De Twintigers, Klara), cellist
Paul Heyman en pianist Wouter Valvekens
hebben elkaar gevonden in het Trio Aries,
vanuit hun passie voor kamermuziek en meer
bepaald het pianotrio. Zij kregen elk een brede
opleiding, zowel als solist als kamermuzikant,
in drie wereldvermaarde instituten: Alice in
de Universität der Künste in Berlijn, Paul in
de Zürcher Hochschule der Künste in Zürich
en Wouter in de Royal Academy of Music in
Londen.

Het trio Aries won in februari 2020 de kamermuziekwedstrijd Supernova georganiseerd door radio Klara in
Bozar en kreeg daarbij een speciale prijs met een CDopname aangeboden. Het trio is sinds het seizoen 18/19
actief en werd geprogrammeerd om recitals te geven op
o.a. het festival BxlSurScène, de concertreeks Espace
Garage in Ottignies, het festival Klassiek Leeft Jong in
Knokke, het festival Midi-Minimes, de Zomer van SintPieter in Leuven, OdeGand in Gent, Klara in deSingel
in Antwerpen en Klassiek in de Abdij in Jette. Onlangs
maakte Trio Aries zijn debuut in de Henri Leboeufzaal in
BOZAR Brussel, dat met lovende kritiek onthaald werd.

© Thomas Richard Mertens
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De werken in dit recital werden opgenomen op
de debuut-CD van Trio Aries.

Wolvestr. 37
Tickets: € 13 / € 11
(-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen)
€ 9 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Kl ass i e k

Programma:
Josef Suk: Pianotrio nr. 2 in c, op. 2
Franz Schubert: Notturno in Es, D. 897
Felix Mendelssohn: Pianotrio nr. 1 in d, op. 49

Podiumkunsten
dec

Zon. 19 dec. - 15u

Sprookjes enzo
Pietro Chiarenza
WIT
Een ondergesneeuwd sprookje
Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk
vlinders op de wind. De sneeuw verandert de hele
wereld, alles wordt... WIT!
WIT, een streelzacht verhaal om met open mond
naar te kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs
holderdebolder ondersteboven.
30

Lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater en
talloze magische voorwerpen. WIT, een interactieve
theater- en circusvoorstelling voor kinderen vanaf twee
jaar en volwassenen van iedere leeftijd.

© Rudi Schuerewegen

F am ili evoors t e lli ng
+2

Spel: Peter Dewel & Annemie Pierlé
Concept & scenografie: Marcello & Pietro Chiarenza
Regie & licht: Pietro Chiarenza
Muziek: Michele Moi
Kostuums: Margot De Group
Productie: Sprookjes enzo

Wolvestr. 37
Tickets: € 8 / € 6 (volwassene / kind)
€ 7 / € 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2 - volwassene / kind)
€ 2 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Geniet!

31
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P er f ormance
L ezing en

S cu l p t uren
T e k en k u ns t
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Tentoons t e lli ngen
sept

Zon. 19 sept. ‘21
t.e.m. zon. 10 okt. ‘21

Louise Delanghe, Matthieu Ronsse
& Karel Thienpont
KERBEROS

S c h ild er k uns t

34

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.
Opening op zaterdag 18 september vanaf 20 u.
Gratis toegang
Vooraf inschrijven noodzakelijk via www.ccdeververij.be (vanaf 27 augustus)

okt
Tentoons t e lli ngen
Zon. 17 okt. ‘21
t.e.m. zon. 31 okt. ‘21

Beukenootje
Tentoonstelling
Een terugblik naar ‘Beukenootje’
dat nu dertig jaar bestaat.
Beukenootje werd opgericht door
Chris van de Wygaert en wijlen
Roger Cnudde.
Deze vereniging bestaat uit een
groep enthousiaste creatievelingen die wekelijks samenkomen
om te werken in Ronse.
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Diverse disciplines komen daarbij
aan bod: schilderen, tekenen en
keramiek.
Dit met individuele begeleiding
door Carine Hantson.

Wolvestr. 37

E xpo

Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.
Opening op zondag 17 oktober vanaf 11 u.
Gratis toegang
Vooraf inschrijven noodzakelijk via www.ccdeververij.be (vanaf 24 september)

Tentoons t e lli ngen
dec

Zat. 4 dec. ‘21
t.e.m. zon. 9 jan. ‘22

Ronse Drawing Prize
CC De Ververij organiseert dit
jaar de 53e editie van ‘Ronse
Drawing Prize’, een wedstrijd die
steeds focust op de autonome
hedendaagse tekenkunst.
De wedstrijd geniet een sterke
artistieke uitstraling en een groeiende aandacht van de Vlaamse
beeldende kunstenwereld. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met een grote
belangstelling voor de autonome
tekenkunst, maar eveneens met de
gerichte en eigentijdse promo (ook
in het buitenland), het authentiek
concept, de bijzondere tentoon-

53 e Grote Prijs Actuele
Tekenkunst Ronse
stellingsruimte én vooral met de
aanstelling van juryleden met een
eigenzinnige expertise en een sterk
gewicht in de kunstensector.
De jury voor deze editie bestaat uit
Mark Manders, Pjeroo Roobjee,
Philippe Van Cauteren, Rinus
Van De Velde en Anne-Mie Van
Kerckhoven.

© Arthur Vanobost
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T e k en k uns t

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.
Opening & prijsuitreiking op vrijdag 3 december vanaf 20 u.
Gratis toegang
Vooraf inschrijven noodzakelijk via www.ccdeververij.be (vanaf 10 november)

START TICKETVERKOOP:
dinsdag 15 juni 2021

u
u
u
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C l
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D ans
M ar k t

Film

M uz i e k

S t raa tt h ea t er

Data t.b.c.

Het hele jaar door

Zomer

Beiaardconcerten

In augustus organiseert CC De Ververij traditiegetrouw een klassiek concert en een kinder- en
tienermarkt met dansoptredens. Ook Cultuurlink
zal tijdens het eerste weekend van september
een zomers programma met diverse activiteiten
aanbieden. Het CC plant nog optredens, activiteiten,
... deze zomer.
Het volledige programma wordt later bekendgemaakt
op de website en via onze Facebookpagina.

40

De Werkgroep Beiaard stelt jaarlijks een programma voor
met marktbespelingen, recitals en zomerconcerten. Het hele
jaar door kan je in Ronse genieten van beiaardconcerten
vanuit de prachtige Sint-Hermesbasiliek. Deze worden
verzorgd door stadsbeiaardier Dominique Wybraeke en
enkele gastbeiaardiers. Het programma kan je raadplegen
op: https://www.ronse.be/nl/beiaardconcerten

Sint-Hermesbasiliek
Diverse locaties

Di vers

Info: www.ccdeververij.be - www.ronse.be
055 23 28 01

info@ccdeververij.be
055 23 28 01

M uz i e k

Cultuurevenementen

Din. 28 sept. - Zon. 3 okt.

Woe. 3 nov. - 14u

Adam & Eva

Cine@CC - Soul

Film

Familiefilm

Fil m

Cultuurevenementen

‘Adam & Eva’ wordt ongetwijfeld hét culturele evenement
van het najaar 2021. Samen met de stad Ronse en
de 17 andere gemeenten uit Zuid-Oost-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.
‘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).
Regie: Nicolaas Rahoens (De Maagd Van Gent, 2014).
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© Disney - PIXAR

Vertoningen:
Dinsdag 28, woensdag 29 & donderdag 30 september
Vrijdag 1, zaterdag 2 & zondag 3 oktober

Tijdens de herfstvakantie organiseert CC De Ververij
een gezellige filmnamiddag voor het hele gezin met
Soul, een Pixarfilm vol humor, ontroering en jazz!

Fil m

Soul vertelt het verhaal van muziekleraar Joe die ervan
droomt om professioneel jazzmuzikant te worden. Door
een ongelukkige val raakt hij in coma en belandt zijn ziel in
het Hiervoormaals waar nieuwe zielen worden voorbereid
op hun leven op aarde. Joe wordt mentor van ziel 22, maar
die heeft helemaal geen zin om mens te worden.

Wolvestr. 37

Wolvestr. 37

Uren, info en tickets: www.adamenevadefilm.be

Tickets: € 3 (volwassene / kind)
€ 2 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 1 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Cultuurevenementen
Zon. 21 nov.

kunstendagvoorkinderen.be

Op zondag 21 november vieren we 10 jaar Kunstendag
voor Kinderen. Ook dit jaar biedt CC De Ververij, samen
met de bibliotheek en de jeugddienst, kinderen tot 12
jaar en hun familie bijzondere en gratis activiteiten aan.
Kunstendag voor Kinderen is toegankelijk voor iedereen.
Het volledige programma, met workshops op maat van
verschillende leeftijden, wordt later bekendgemaakt.

kunstendagvoorkinderen.be

Wolvestr. 37

Di vers

Gratis toegang - Vooraf inschrijven verplicht.
Info en inschrijvingen (vanaf 9 november):
www.ccdeververij.be

© Eddy Coppens
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© KVK 2020 - beeld Fatinha Ramos

kunstendagvoorkinderen.be

© Eddy Coppens

Kunstendag voor Kinderen

Vul in

MIJN AGENDA
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TICKETS
Je kan vooraf tickets reserveren
•
•
•
•
•

online via https://webshopronse.recreatex.be.
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
ONLINE TICKETS KOPEN
Je reserveert en betaalt je tickets online via https://
webshopronse.recreatex.be! Het is snel en bijzonder
makkelijk, en bovendien bespaar je de administratiekost. Na betaling ontvang je je tickets die je thuis
print of meebrengt via je smartphone. Je moet vooraf
(éénmalig) wel een login aanmaken. Deze login kan
je hierna verder gebruiken voor alle producten in de
webshop.

RESERVATIES VIA TELEFOON & E-MAIL
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Elke reservatie wordt bevestigd. Je ontvangt een
overschrijvingsformulier met alle juiste gegevens
(administratiekost van € 1 per reservatie). De
gereserveerde tickets dienen per overschrijving
betaald te worden binnen de 10 dagen na de reservatie,
zo niet vervalt de reservatie zonder voorafgaand
bericht. Na betaling worden de tickets samen met het
betalingsbewijs opgestuurd. Betaalde tickets worden
tot acht dagen voor de voorstelling verstuurd. Binnen
een termijn van minder dan acht dagen kan je de
betaalde tickets aan de kassa ophalen (vanaf 30 min.
voor de voorstelling).

AAN DE KASSA
Reserveer je je tickets minder dan 8 dagen voor de
voorstelling, dan kan je die betalen de avond van de
voorstelling aan de kassa, uiterlijk 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.

Kortingen
VOORDEELTARIEF
Het voordeeltarief (- € 2,00 per voorstelling p.p.) geldt

voor jongeren (-26 jaar) en 55-plussers. 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.

COMBIPRIJS
Ben je tussen 26 en 55 jaar (en kan je bijgevolg
niet genieten van het voordeeltarief), dan is de
combiprijs een voordelige optie. Bij keuze van 3 of
meer voorstellingen geniet je van € 2,00 korting per
voorstelling.

VRIJETIJDSPAS
De Vrijetijdspas (VT-pas) is een formule die inwoners
van Ronse mooie kortingen aanbiedt (ook geldig voor
Sport en Jeugd onder bepaalde voorwaarden). LET
WEL: de pas is strikt persoonlijk! Een pas kost € 5,00
en geeft je per voorstelling een korting van € 4,00.
Deze korting wordt berekend op de basisprijs
en geldt niet voor de familievoorstellingen. Bij
familievoorstellingen krijg je met je VT-pas een korting
van € 1,00 p.p. per voorstelling.
Personen die in Ronse wonen én aanspraak kunnen
maken op het omnio-statuut, krijgen een bijzondere
VT-pas toegestuurd en krijgen korting op de basisprijs
van elke voorstelling.
Meer info: www.ronse.be, www.ccdeververij.be

Annulaties
Betaalde tickets worden niet terugbetaald of omgeruild,
behalve als de voorstelling om een bepaalde reden
wordt afgelast.

PRAKTISCH
Algemeen
•
•
•

CC De Ververij beschikt over drie verschillende locaties. Check dan ook steeds de locatie van de voorstelling.
Opgepast: 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.
Gelieve je GSM uit te schakelen voor de start van de voorstelling.

Cultuur en corona?
WE NEMEN VOLGENDE MAATREGELEN VOOR EEN SMETTELOOS BEZOEK AAN CC DE VERVERIJ:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reserveer je tickets bij voorkeur online via de webshop: https://webshopronse.recreatex.be. 		
Gelieve per bubbel een aparte reservatie te plaatsen.
Bij aankoop van tickets aan de balie, vragen wij om indien mogelijk met de kaart te betalen.
Om de ‘social distancing’ te kunnen respecteren, is de capaciteit van de voorstellingen beperkt. Op alle
speellocaties worden de geldende afstandsregels tussen de bubbels gerespecteerd. I.f.v. de zaalplanning
worden kaartjes geleidelijk in verkoop gebracht. Is een voorstelling uitverkocht, schrijf je dan gerust in op de
wachtlijst. Mogelijks contacteren we je na vrijgave van nieuwe tickets.
Ook voor tentoonstellingen en vernissages wordt het aantal deelnemers beperkt. Vooraf inschrijven is steeds
noodzakelijk.
In de gebouwen worden de nodige hygiënemaatregelen in acht genomen. Contactoppervlakken, sanitair e.d.
worden regelmatig gereinigd. We voorzien alcoholgel om je handen te ontsmetten. Maak hier gerust gebruik van.
Het dragen van een mondmasker is verplicht, alsook het ontsmetten van de handen bij aankomst.
Medewerkers zullen je begeleiden bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. Kom op tijd naar de voorstelling.
Deze coronatijden vragen een grote flexibiliteit. Hierdoor is het mogelijk dat de programmatie en vooropgestelde
locaties alsnog moeten aangepast worden. Op de website vind je steeds de laatste informatie.
Tickets worden terugbetaald wanneer een voorstelling wordt afgelast.

VOLG ONS ONLINE
Niets missen van de nieuwste activiteiten, voorstellingen en concerten?
Surf naar onze site voor meer info over de culturele evenementen en schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief!

www.ccdeververij.be

Volg CC De Ververij ook op Facebook of Instagram en blijf zo op de hoogte van lastminute-activiteiten!

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!

START TICKETVERKOOP: din. 15 Juni 2021
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BLIK VOORUIT - voorjaar 2022
Worden verwacht …

© Ilona Sochorová

© Koen Bauters
© Heleen Seys
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© Damon De Backer

© Han Ernest

Spinvis - Zemlinsky Quartet - Kapitein Winokio - Daan Hugaert - Nordmann en nog veel meer

AGENDA sept - dec 2021
PODIUMKUNSTEN
Jazz / pop
Zat. 4 sept. - 20u
Klassiek
Vrij. 10 sept. - 20u30
Pop
Zat. 11 sept. - 20u
Comedy
Vrij. 17 sept. - 20u30
Jazz
Vrij. 24 sept. - 20u30
Theater
Zat. 2 okt. - 20u
Pop
Vrij. 8 okt. - 19u & 21u
		
Familie (2+)
Zon. 10 okt. - 15u
Jazz
Vrij. 15 okt. - 20u30
Comedy
Zat. 16 okt. - 20u
Pop
Vrij. 22 okt. - 20u30
Muziektheater
Zat. 23 okt. - 20u
Klassiek
Zon. 24 okt. - 19u
Wereldmuziek
Vrij. 29 okt. - 20u30
		
Familie
Woe. 3 nov. - 14u
Stille film
Zon. 7 nov. - 17u
Pop
Zat. 13 nov. - 20u
Poëzie/theater Zon. 14 nov. - 20u
		
Urban
Vrij. 19 nov. - 20u30
Familie
Zon. 21 nov.
		
Theater
Vrij. 26 nov. - 20u30
Jazz
Zat. 27 nov. - 20u
Dans/theater
Zat. 4 dec. - 20u
Comedy
Vrij. 10 dec. - 20u30
Chanson/tango Zon. 12 dec. - 19u
Klassiek
Zat. 18 dec. - 20u
Familie (2+)
Zon. 19 dec. - 15u

An Pierlé Quartet - Wiga Waga + Support - i.s.m. JazzLab
Revue Blanche - Misia
Naima Joris + Support
Nigel Williams - Tijdens de rust
Tutu Puoane & Ewout Pierreux - Music & Words
SKaGeN - Het gezin Van Paemel
Roel Vanderstukken, Neeka, Bert Verbeke, Esther Van Hees, Ramses De Craene
Hier laat ik je los Wim (rond Wim De Craene)
Het WOLK - Zeep
Invisible Silence (Bram De Looze, Felix Henkelhausen & Eric McPherson) + Support
William Boeva - B30VA
Het Zesde Metaal - Skepsels
Mich Walschaerts & Alano Gruarin - DANSKNY
Alon Sariel & Vincent Lhermet (mandoline & accordeon) - Folk Airs and Tunes
María Marín & Madhu Lalbahardoersing - María & Mahdu: Antífona
In het kader van Festival in Oost-Vlaanderen 2021
Cine@CC - Soul
Buster Keaton - The General - Stille film met live piano door Hilde Nash
Frank Mercelis - Talk To Me In French
Delphine Lecompte, Jan Decleir, Gerda Dendooven & Roland
De Desperado’s van de Vlaamse Poëzie
Karim Kalonji - 1 ON 1
Kunstendag voor Kinderen - Programma: www.ccdeververij.be
vooraf inschrijven noodzakelijk - gratis toegang
Het Scheldeoffensief - WaRaMis
Porous Structures & Co - Aspen Label Night - Triple bill - i.s.m. JazzLab
kunstZ & Roxette Chikua en Michel Kiyombo - Paradis / Matchombe - Double bill
Amelie Albrecht - Zwaar Leven + Support: Elias Van Dingenen
Astor & Patrick Riguelle - Le coeur est voyageur
Trio Aries (Winnaar Supernova 2020 - viool, cello & piano) - Suk, Schubert & Mendelssohn
Sprookjes enzo | Pietro Chiarenza - WIT

TENTOONSTELLINGEN
Zon. 19 sept. > zon. 10 okt.

Louise Delanghe, Matthieu Ronsse & Karel Thienpont
KERBEROS
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening op zat. 18 sept. vanaf 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zon. 17 okt. > zon. 31 okt.

Tentoonstelling BEUKENOOTJE
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening op zon. 17 okt. vanaf 11u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zat. 4 dec. > zon. 9 jan. ‘22

53e Grote Prijs Actuele Tekenkunst - Ronse Drawing Prize
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening & prijsuitreiking op vrij. 3 dec. vanaf 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang
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Cultuurcentrum
CC
De
Ververij
R o n s e
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Podiumactiviteiten: Zuidstraat 19 / Wolvestraat 37 - 9600 Ronse
Tentoonstellingen: Priestersstraat 13 / Wolvestraat 37 - 9600 Ronse

Alle locaties te bereiken vanaf het station met de bus lijn 73 & 74 (halte Zuidstraat - halte E. Soudansquare)

INFO
Administratie CC De Ververij:
Wolvestraat 37/0002 - 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.

Verantwoordelijke uitgever: Stad Ronse - ontwerp: waldo de groote (www.postvorm.be)

LOCATIES

