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

Joris Vandenhoucke
Schepen van cultuur, sport en sociaal beleid

Look and feel
Uiteraard blijft onze brochure en presentatie de 
open 'top' van onze werking. Die omschrijven we als 
open, omdat we die programmering samenstellen 
in samenwerking met heel veel partners, met alle 
vrijetijdsdiensten en met participatieve inbreng 
van het publiek. WOORD, BEELD, MUZIEK en DANS 
blijven hierin de pro� elen waarin we een seizoens- of 
festivalprogrammering maken.

Open huis
In CC De Ververij Ronse is iedereen welkom. We 
realiseren een veelzijdig cultuurprogramma, vaak 
samen met partners. Omdat iedereen cultuur op 
een andere manier beleeft en ervaart, zorgen we 
voor een divers programma waarin iedereen op zijn 
of haar manier van een artistieke ervaring geniet. 
Doorheen de werking staat ontmoeting centraal. 
Publiek en artiesten ontmoeten elkaar, leren van 
elkaar. Verbinding. Diversiteit. Jong en oud. Een open 
huis waar iedereen welkom is!

Schepen van cultuur
Joris Vandenhoucke

Fan van CC De Ververij

We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst 
publiek en kunstenmakers veel directer met 
elkaar verbonden moeten worden. Om dat te 
realiseren stellen wij nu al onze werking naar 
de toekomst bij. Voortaan werken we op een 
harmonische wijze rond drie functies, drie 
hoekstenen die als een creatief vliegwiel in 
elkaar draaien en aldus elkaar harmonieus 
versterken:

Cultuurtempel
In CC De Ververij Ronse struikel je zowat over de 
artiesten. Da's een tikje overdreven, maar het is wel 
zeker dat kunst en cultuur tot het DNA van de stad 
behoren. Voor al dat creatief geweld zijn er plekken, 
activiteiten en evenementen doorheen de hele stad en 
het hele jaar, zodat die creativiteit haar weg naar de 
buitenwereld vindt.
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Zap Mama

Occupé

Ze brengt haar laatste album uit in 2009-2010 en 
verhuist terug naar Europa om zich te concentreren 
op haar muzikale erfenis. Sinds het eerste album 
'Adventures in Afropea' heeft Zap Mama de wereld 
geïntroduceerd tot haar interpretatie van etnisch 
geïnspireerde muziek en mode, die later breed worden 
geïntegreerd in de westerse cultuur.

Doorheen haar 7-voudig album repertoire met onder 
andere Bobby McFerrin, Al Jarreau, the Neville Brothers, 
The Roots, Spearhead, Common, Erykah Badu, David 
Byrne, Sergio Mendez, Hans Zimmer ... brengt Zap Mama 
innoverende vibraties en geluiden voort. Ze verbreedt 
muzikale conversaties over grenzen en stijlen heen, 
inspireert verschillende generaties om bewust te zijn 
van het verschil tussen assimilatie en integratie, en om 
hun culturele erfgoed te beschouwen als een bron van 
creativiteit buiten de westerse lens. Etnische stijlen zijn 
van grote invloed geweest op designers als Christian 
Lacroix, Dries van Noten, Kenzo, Dior en vele anderen, 
die hun inspiratie putten uit Aziatische, Afrikaanse, 
Arctische, inheems Amerikaanse culturen ...

'Occupé' bewijst eens te meer de creatieve kracht 
van Zap Mama en de langverwachte terugkeer naar 
de scene van het boegbeeld van de Afro-Pop. Met 
'Occupé' bevraagt Zap Mama ons leven dat met 
honderd per uur voorbijraast; de single nodigt ons uit 
om een nieuwe tijdelijkheid te creëren en onszelf in 
het centrum van ons bestaan te plaatsen. Met � loso� e 
en humor werpt Zap Mama een kritische blik op onze 
consumptiemaatschappij en haar ultra-versnelde ritme.

Marie Daulne aka Zap Mama is een wereld-
bekende zangeres, componiste, activiste, en 
docente in polyfone zang. Ze is geboren in 
Congo, Afrika en opgegroeid in Brussel, het 
centrum van Europa.

In de jaren 90 behaalt ze de eerste plaats in de categorie 
World Music Album. Ze is één van de pioniers die de 
term 'Afropean' naar voor brengt, die verwijst naar de 
gemengde generatie van Afrikaanse Europeanen. Zap 
Mama blijft muziek in- en uitademen. Gedurende drie 
decennia bouwde Marie muzikale bruggen doorheen 
de wereld terwijl ze verschillende culturen verkende en 
barrières doorbrak.
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Wolvestr. 37
Ticket voor Room 13 Orchestra of Zap Mama: 
€ 20 / € 18  (-26 jaar, 55+) 
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Combiticket: € 30
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dirigent Frank Van Troyen brengen 14 strijkers, 
4 koperblazers, 2 houtblazers, 2 slagwerkers en 
Yves op piano hulde aan deze indrukwekkende 
zangeres. Kapinga Gysel (Zita Swoon) kruipt 
onder het vel van Amy. Lise Vanlerberghe zorgt 
voor passende beelden.

Rond elk nummer bouwt het orkest een nieuw 
muziekstuk waarin u het bestaande nummer 
herkent en toch verrast zal worden door 
toegevoegde melodische lijnen. 

Op 23/7/2011 stierf Amy Winehouse. 27 jaar, 
een leeftijd waarop wel meer rocksterren de 
legende ingaan. 10 jaar later, in 2021 krijgt ze 
een eerbetoon van het Room 13 Orchestra. 
Haar legendarische plaat ‘Back to Black’ wordt 
op bijzondere wijze terug tot leven gewekt in 
‘Bach to Black’.

Kapinga Gysel, gezegend met een buitenaards mooie 
stem, doet de nummers alle eer aan.

Componist en pianist Yves Meerschaert herschrijft alle 
nummers op maat van het orkest. Onder leiding van 
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Zat. 10 sept.

(kinder)animatie
14u30 - 17u30 - gratis

20u
Room 13 Orchestra

 & Kapinga Gysel

Bach to Black 
(Tribute Amy Winehouse)
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Zon. 18 sept. - 09u30, 
10u45 & 15u30 

Klankennest

Manta
MANTA is speci� ek gericht op de allerjongsten 
van 4 tot 24 maanden, maar is een plezier en 
streling van de zintuigen voor jong en oud. 

Manta verandert van gedaante in een poëtische dans 
met 3 muzikanten.

Klankennest liet zich inspireren door de bijzondere 
visuele aanwezigheid en bewegingen van de Manta 
reuzenrog uit de oceaan.

Met glaskunst, materialen uit hout en textiel kreeg de 
installatie vorm. De muziek is gebaseerd op oude en 
hedendaagse muziek gecombineerd met polyritmische 
composities, dit hand in hand met improvisaties in 
en met de installatie en het publiek. Herhaling en 
repetitieve elementen vormen de basis voor de vorm 
van de gehele reis doorheen de voorstelling.

De installatie vormt een veilige, geborgen omgeving die 
uitnodigt tot verkenning, verwondering en spel.

Liesbeth Bodyn: zang, artistieke leiding
Jeroen Van der Fraenen: scenogra� e, technische 
coördinatie
Annemie Osborne: cello, zang, compositie
Aya Suzuki: percussie, zang
Tine Allegaert: compositie
Rebecca Van Bogaert: compositie
Indré Jurguleviciute: compositie
Tchi-Ann Liu: bewegingscoach
Peter Ingelbeen: licht
Atelier Mestdagh / Ingrid Meyvaert: glasramen
Nova Villa (Reims), Het Lab CCHA (Hasselt), Rotondes 
(Luxembourg): co-productie

Met dank aan Musica (Hasselt), Schouwburg Kortrijk/
Spinrag + Buda (Kortrijk)
Met de steun van de Vlaamse overheid
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Met dank aan Musica (Hasselt), Schouwburg Kortrijk/
Spinrag + Buda (Kortrijk)
Met de steun van de Vlaamse overheid

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

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

Wat als de tango terugreist naar Europa? 

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. 

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. 

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

Patrick Riguelle: zang
Rein de Vos: bandoneon & accordeon
Onan Van de Weyer: elektrische & akoestische gitaar
Marijn Goossens: piano

Vrij. 30 sept. - 20u30

Astor & Patrick Riguelle

Le coeur est voyageur
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Zuidstr. 19
Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+)
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Wolvestr. 37
Tickets: € 18 / € 16 (-26 jaar, 55+)  
€ 14 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Vrij. 7 okt. - 20u30

Dez Mona 

Loose Ends
try-out, staand concert

In de voorbije twee decennia hield Dez 
Mona nooit op het publiek te verrassen. Nog 
geen jaar na Lucy, een ‘werelds oratorium’ in 
samenwerking met het Antwerpse Baroque 
Orchestration X, komen zanger Gregory Frateur 
en zijn gezellen nu aankloppen met het kosmo-
politische Loose Ends.

Op de negende langspeler van de groep wordt hoekige 
funk vaak afgewisseld met stuiterende discopop. ‘Na de 
donkere ballades uit ons vorige project, kozen we er 
bewust voor eens een opgewekte, rechttoe rechtaan-
plaat te maken’, vertelt Frateur. ‘Dit keer wilde ik me 
niet teveel uitputten in metaforen: de teksten mochten 
simpel en ‘in your face’ zijn’.

Op compositorisch vlak gaf Gregory Frateur dit 
keer het stuur in handen van gitarist Sjoerd Bruil 
en accordeonist Roel Van Camp. Dat droeg ertoe 
bij dat Dez Mona op Loose Ends uit zijn comfort
zone trad en met een nieuwe sound begon te 
experimenteren. Zo speelt Van Camp op de 
nieuwe plaat vaker piano dan accordeon, is 
het aandeel van de elektronica toegenomen 
en bevatten sommige nummers ook ietwat 
bevreemdende, uitgesponnen instrumentale 
passages. ‘Sjoerd stopt inderdaad soms rare 
angeltjes in zijn composities’, stelt de zanger 
vast. ‘Tijdens optredens nopen die mij ertoe me 
als zanger even opzij te zetten en helemaal op 
te gaan in de muzikale trip’.

De nadruk ligt meer dan ooit op het ritme 
en de groove. Drummer Karel De Backer, de 
nieuwkomer in de band, geeft de muziek extra 
punch, terwijl de afwezigheid van een bassist op
een ingenieuze manier wordt opgevangen 
door Bruil en Van Camp. ‘Op Loose Ends gaan 
we ‘back to basics’, geeft Gregory Frateur toe. 
‘Maar dan wél zonder onze herkenbaarheid te 
verliezen’.

Multi-instrumentalist Tijs Delbeke, die enkele 
jaren deel uitmaakte van Dez Mona, maar 
inmiddels naar Balthazar verkaste, tekende voor 
de productie. Frateur omringt zich nu eenmaal 
het liefst met mensen bij wie hij zich op zijn 
gemak voelt en die het DNA van Dez Mona in 
zich dragen.

Dirk Steenhaut

Op de negende langspeler van de groep wordt hoekige 
funk vaak afgewisseld met stuiterende discopop. ‘Na de 
donkere ballades uit ons vorige project, kozen we er 
bewust voor eens een opgewekte, rechttoe rechtaan-
plaat te maken’, vertelt Frateur. ‘Dit keer wilde ik me 
niet teveel uitputten in metaforen: de teksten mochten 
simpel en ‘in your face’ zijn’.

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

De spetterende aria’s en ensembles van Bizet 
worden afgewisseld met virtuoos taalvuurwerk 
in het Nederlands, waardoor het operagenre 
knispert en knettert als nooit tevoren.

Cast:
Een productie van Opera Present
Laurette: Nadia Voordeckers
Véronique: Lisa Willems
Pasquin/Silvio/Docteur Miracle: Gabriele Bonfanti
Le Podestat: Lucas Cortoos of Tom Van Bogaert 
Piano: Vincent Van Audenhove

Spelcoaching: Maarten Schuermans
Muziek: Georges Bizet
Tekst: Lucas Cortoos

De eerste opera van Georges Bizet was een 
schot in de roos. Met zijn toonzetting van het 
komische stuk ‘Le Docteur Miracle’ werd hij 
op zijn achttiende als winnaar uitgeroepen op 
een Franse compositiewedstrijd van Jacques 
O� enbach, koning van de Franse operette. 

Een jaar later won Bizet met dezelfde partituur de Prix 
de Rome. Dit betekende meteen zijn internationale 
doorbraak.

Ook vandaag klinkt ‘Le Docteur Miracle’ van Bizet na 
meer dan 150 jaar nog onwaarschijnlijk fris. De jeugdige 
energie spat van de vindingrijke melodieën en wint 
aan kracht als het wordt uitgevoerd door de jonge 
solisten van Opera Present. Het verhaal van kapitein 
Silvio die allerlei verschillende gedaantes aanneemt 
om de beeldschone Laurette te kunnen huwen, lijkt op 
een absurde sketch uit het ‘In de Gloria’-universum. 

Zat. 1 okt. - 20u

Opera Present 

Le Docteur Miracle
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Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+)  
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Een gate op vliegveld Zaventem, waar een 
man (De Lander) verwachtingsvol met een 
bord en een roos zijn grote liefde, of in ieder 
geval het beeld van zijn grote liefde (De 
Myrthe), opwachtte na zes weken van haar 
gescheiden te zijn en toen in een oogopslag 
zag dat haar afwijzing de� nitief was. 

Het nog maar net autonoom geworden hart van de 
vrouw brak bij het zien van alle pijn van de man, en zo 
bleef zij nog 732 dagen bij hem met scherven in haar 
borst. Een realistisch relaas van een relatie die op de 
klippen loopt. Een geadopteerde hond waarvan ze 
allebei geen afstand willen doen.

Na het in de pers bejubelde en voor de Neerlands Hoop 
genomineerde debuut ‘Lijmen’, waarin Lander Severins 
en Myrthe van Velden hun symbiotische liefde tot op 
het bot analyseerden, komt Grof Geschud nu met een 
tweede avondvullende cabaretvoorstelling: ‘Broeden’.   
De relatie hield geen stand, het duo wel. Voorlopig. 
Wees getuige van een hilarische en ontroerende 
poging van deze ex-geliefden om zichzelf te verlossen 
van de verpletterende angst om verlaten te zijn. 

Een poging die duizend beelden krijgt in verhalen, num-
mers en scènes. Verbeelding als laatste reddingsboei. 

Afgelopen seizoen speelde het al even gelauwerde 
programma ‘Broeden’ in meer dan zestig theaters in 
Vlaanderen en Nederland, daar doen ze dit seizoen 
nog eens ruim zestig theaters bij. Onder de bekwame 
vleugels van Minou Bosua (de Bloeiende Maagden/
Minoux) en Janne Desmet (Studio Orka) en met 
coaching van Raf Walschaerts (Kommil Foo) vliegt het 
piepjonge Grof Geschud uit. 
“Even fris en bloemrijk als ze in hun eerste voorstelling 
Lijmen de grote liefde bezongen, vertellen Lander 
Severins en Myrthe van Velden nu hoe ze uit elkaar 
gingen.” (***** De Standaard)

Tekst, Spel & Muziek: 
Myrthe van Velden & Lander Severins
Artistiek team: 
Minou Bosua, Janne Desmet & Raf Walschaerts
Licht & Techniek: Thierry Wilders & Geert Custers
Beeld: Noortje Palmers
Make-up: Carolien Wardenier
Posterontwerp: Studio Kaplan
Co-productie: Grof Geschud, COSTA, La Lande

Zat. 8 okt. - 20u

Grof Geschud

Broeden

Din. 11 okt. - 14u30

Manoesh

Manoesh stole from the fifties

Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+)  
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Ze werden bevrijd van hun ketens en zijn klaar 
om u te komen boeien met goud en parels uit de 
wonderlijke � fties!

Vocals: Marijke Hulsmans, Marianne Van Gemert, 
Elke Smeets
Gitaar: Fabio Canini
Contrabas: Rob Vanspauwen
Piano: David Demuynck
Drums/trompet: Daniel Vanderhoydonks

Manoesh heeft gestolen van de jaren 50 en 
werd op heterdaad betrapt. Uw favoriete 
cultuurcentrum is zo vrij geweest om hun 
borgsom te betalen.

In ruil hiervoor komen zij hun begeerlijke buit met u 
delen; heerlijke close-harmony, grimmige jailhouse rock 
en na-oorlogse freedom swing in een warm kader en 
retro feel.
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The Free Orleans Rebel Band, een zevenkoppig 
gezelschap, brengt hommage aan de 
creativiteit, vitaliteit en emanciperende kracht 
van de New Orleans-traditie, een muziekvorm 
die onterecht in het retro-hoekje belandde.

Oprichter Waso De Cauter vertrekt van de overeen-
komsten tussen de rebelse jazz uit de jaren twintig 
en de vurige freejazz van de jaren zestig, die gretig 
teruggreep naar de revolutionaire geest van de 
oerjazz. De combinatie van Afrikaanse en Europese 
muziek was bij uitstek voor collectieven die bruisende, 
knetterende muziek maakten. Het bevatte een soort 
vrijheid die decennialang afwezig zou zijn in de jazz, 
terwijl de traditie intussen een wat duffe bijklank 
kreeg. Tijd voor actie dus!

Dit septet grijpt terug naar de hoogdagen van pioniers 
als Jelly Roll Morton, King Oliver en Louis Armstrong. 
De muzikanten rond De Cauter staan stuk voor 
stuk aan de voorhoede van de Belgische jazz: Bart 
Maris, Joachim Badenhorst, Jon Birdsong, Nabou 
Claerhout, Christian Mendoza en Lionel Beuvens.

Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+)  
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zat. 15 okt. - 20u 

The Free Orleans Rebel Band 
+ Support

I.s.m. JazzLab 

The Free Orleans Rebel Band 
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Gerhard RichterGerhard Richter

Je hoort naast 'St. Louis Blues' of 'St. James 
Infirmary' ook eigen composities. Dit is een 
lillende update van een aanpak die op de 
heupen werkt, met pakkende melodieën, 
vernuftige harmonieën en rotaanstekelijke 
ritmes. Geen purisme dus, maar  onstuitbare 
zwier van vitale interactie.

Waso De Cauter: banjo
Bart Maris: trompet
Joachim Badenhorst: basklarinet
Jon Birdsong: sousafoon
Nabou Claerhout: trombone
Christian Mendoza: piano
Lionel Beuvens: drums
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Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje 
geleden Vlaanderen en werd stapelverliefd. 
In zijn voorstelling ‘De Nieuwe Belg’ vertel-
de hij in geuren en kleuren over zijn crush op 
Vlaanderen. Hij leerde onze streekgerecht-
en, gevarieerd landschap en al onze typische 
Vlaamse gewoontes kennen. Hij bekeek alles 
met een roze bril en kon er maar niet genoeg 
van krijgen. 

In ‘Schoon’ transformeerde de initiële verliefdheid naar 
echte liefde. Hij hield zoveel van Vlaanderen dat hij 
besloot om naar Antwerpen te verhuizen. Hier ging hij 
zijn kind opvoeden, als een echte Vlaming. 

In ‘III-ième’ ontdekken we de eerste barsten in 
zijn relatie met Vlaanderen. De relatie is nog 
steeds vurig, maar nu en dan duiken er kleine 
irritaties op. Hij aanvaardt ze wel, maar het is tijd 
om er eens over te praten. 

Dit is het laatste luik in zijn trilogie. We waren 
getuige van zijn ontdekkingstocht doorheen 
Vlaanderen. Prille verliefdheid evolueerde 
naar intense liefde tot een zoektocht naar een 
passend evenwicht. Na een grondig gesprek in 
‘III-ième’ komt alles terug in orde. 
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Wolvestr. 37
Tickets: € 22 / € 20 (-26 jaar, 55+) 
€ 18 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zon. 16 okt. - 19u

Jan Jaap van der Wal

III-ième

17

Zat. 22 okt. - 20u

Het Collectief 

Revue syndicale trimestrielle
Kurt Weill, Eric Satie, Igor Stravinsky

Een Berlijns cabaret in de jaren 1920: 
een licht verdorven diva schudt losjes 
de ene na de andere kaskraker van 
Kurt Weill uit haar mouw en laat haar 
gedachten afdwalen naar het Parijs 
van Eric Satie … Een sjofel, driekoppig 
blikken orkestje biedt pittig weerwerk. 
De nieuwste stukken van Stravinsky 
lijken wel van de straat geraapt: walsjes, 
tango’s, ragtimes, … pardon?

Dit kamermuziekensemble werd in 1998 in 
Brussel opgericht en werkt consequent met 
een vaste kern van vijf muzikanten. De groep 
bouwde zo een intrigerende eigen sound: een 
heterogene mix van blazers, strijkers en piano.

Het Collectief keert terug naar de roots van 
het modernisme: de Tweede Weense School. 
Vanuit deze solide basis worden zowel grote 
twintigste-eeuwse composities als heel nieuwe 
experimentele stromingen verkend. 

Naast vele concerten in België is Het Collectief 
ook internationaal actief in Nederland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, 
Oostenrijk, Malta, Cyprus, Litouwen, Letland, 
Oekraïne, Polen en in Zuid-Amerika (Peru en 
Brazilië) en in Azië (Hong Kong).

Thomas Dieltjens: piano
Wibert Aerts: viool
Julien Hervé: klarinet
Liesbeth Devos: sopraan
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Wolvestr. 37
Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+) 
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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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
Losjes gebaseerd op de gelijknamige roman van Toon Van 
Mierlo
Een productie van De Grote Foulée vzw

Zon. 23 okt. - 17u

Daan Hugaert, Elise Bundervoet 
& Marc Stroobants

Een paar is twee

Daan Hugaert, Elise Bundervoet 
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Zuidstr. 19
Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+) 
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Vrij. 28 okt. - 20u30

Montignards

So You Think You Can

Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+) 
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Teacher Rudy wil zijn jong dansteam koste wat 
kost naar de � nals van de competitie leiden. 
De strijd om de solo is verbeten in een team 
waar ook de perikelen van de puberteit de kop 
opsteken. 

De jonge dansers komen zichzelf en elkaar tegen. Nekt 
de onderlinge rivaliteit de vriendschap of haalt de 
teamspirit het van de individuele ambitie?  

So You Think You Can is een uitputtende voorstelling 
over collectiviteit, vriendschap en ambitie. Een Vlaamse 
American Dream.

THIS IS THE FUTURE! YOU ARE MAKING THE 
FUTURE! NOW STOP THINKING! START DOING!

Nederlands gesproken met enkele zinnen in het 
Engels

Van en met: Mira Bryssinck, Khalid Koujili El 
Yakoubi, Mona Mina Leon, Runa Robbroeckx, Egon 
Schoelynck, Hanne Timmermans, Lennert De Vroey, 
Ali Ünal 
Techniek: Hanne Dick, Milan De Wael 
Een productie van Kultuurfaktorij Monty 
Video bucho.be
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Zat. 29 okt. - 20u

Soe Nsuki  

TRY-OUT SOENAMI

De tweede en nieuwe zaalshow SOENAMI van 
Soe zal in december 2022 in première gaan. 
In SOENAMI laat Soe zich van haar eerlijkste 
kant zien.

Geen censuur in dit anderhalf uur! Zet je en laat je 
overspoelen door mopjes over de backstage van de tv-
wereld, leven als millennial dertiger, racisme en waarom 
je nooit iemand met een bolhoed mag vertrouwen. Een 
ideale feelgoodshow.

Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+) 
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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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)

Zon. 30 okt. - 15u

compagnie barbarie

GRATIS CHIPS!

Voor iedereen vanaf 5 jaar
Feminisme voor kleuters

Deze voorstelling gaat over feminisme. Over de strijd 
om gelijke rechten voor vrouwen én mannen. En dat 
voor vijfjarigen. En volwassenen. 

Al van voor de geboorte schrijven we een individu tal van 
eigenschappen toe: ‘Is het een jongen of een meisje?’ is 
de meest gestelde vraag aan zwangere vrouwen.

Want bij elke soort horen aparte gedragingen, verwach-
tingen, voorkeuren en eigenschappen. Nochtans blijkt 
dat de verschillen tussen mensen onderling véél groter 
zijn dan de verschillen tussen jongens en meisjes. 

Toch vinden we het erg nuttig om iedereen in een hokje 
te stoppen. Jongen. Meisje. Blauw. Roze. Lekker. Helder. 
Roze is voor meisjes, net zoals geurkaarsen, huilen, 
een zorgzaam karakter, dagboeken, gevoelens en 
pony’s. Blauw is voor jongens, net zoals auto’s, agressie, 
loonbriefjes en overuren, raketten en blauwe puzzels.

Dat er verschillen zijn staat vast. Dat we aan die verschil-
len veel te veel belang hechten, staat nog veel vaster.
Tijd om daar eens aan te beginnen wrikken.

In ‘GRATIS CHIPS!’ gaan we stevig rammelen met 
de bestaande genderstereotypen. Want al draagt 
An al lang de broek, Jan draagt nog steeds geen 
rok. En wat dit alles met chips te maken heeft? 
Daarvoor zal je moeten komen kijken...

Concept: compagnie barbarie (Liesje De Backer, 
Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes en 
Sarah Vangeel)
Spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes 
en Sarah Vangeel
Regie: Karolien De Bleser
Tekst: Karolien De Bleser i.s.m de spelers
Scenogra� e: Michiel Van Cauwelaert
Vormgeving: Viviane van der Poel
Kostuums: Leila Boukhalfa
Geluid en techniek: Saul Mombaerts e.a.
Gra� sch ontwerp: Nick Mattan
Een coproductie met De Studio en PerPodium
Powered by BRONKS
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
Deze voorstelling kwam tot stand met behulp van de 
Tax Shelter maatregel van Belgische Overheid.

In ‘GRATIS CHIPS!’ gaan we stevig rammelen met 
de bestaande genderstereotypen. Want al draagt 
An al lang de broek, Jan draagt nog steeds geen 
rok. En wat dit alles met chips te maken heeft? 
Daarvoor zal je moeten komen kijken...

Concept: compagnie barbarie (Liesje De Backer, 
Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes en 
Sarah Vangeel)
Spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes 
en Sarah Vangeel
Regie: Karolien De Bleser
Tekst: Karolien De Bleser i.s.m de spelers
Scenogra� e: Michiel Van Cauwelaert
Vormgeving: Viviane van der Poel
Kostuums: Leila Boukhalfa
Geluid en techniek: Saul Mombaerts e.a.
Gra� sch ontwerp: Nick Mattan
Een coproductie met De Studio en PerPodium
Powered by BRONKS
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
Deze voorstelling kwam tot stand met behulp van de 
Tax Shelter maatregel van Belgische Overheid.
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Met 'Mindfullness' gaat Freddy noodge-
dwongen terug naar zijn roots. Corona 
heeft hem sowieso zoals menig artiest 
terug aan de bedelstaf gebracht. 
Gelukkig kon hij het hoofd boven water 
houden dankzij zijn nieuwe prente, 
een feministe met een fulltime job bij 
de overheid, met een zwak voor de 
charmantste antiseksistische macho-
� losoof aller Cismannen. 

Met de adem in de nek van het groeiend aantal 
hysterische (Anti)WOKE communes kon niemand 
hem wellicht beter voorbereiden om zichzelf her 
uit te vinden om uiteindelijk terug te komen naar 
zijn eigen zelve en wederom aan alles zijn kloten 
te vagen.  

Het resultaat wordt wellicht alweer een heerlijk 
- niet instant helder - pleidooi vol met eerlijke, 
provocerende anekdotes uit Freddy's alledaagse 
queeste naar een alsnog genietbaar en vol(mondig) 
leven. 

Don. 10 nov. - 20u30

Freddy De Vadder

Mindfullness

Zuidstr. 19
Tickets: € 20 / € 18 (-26 jaar, 55+) 
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Beat Love Oracle - Turning the table. Beat 
Love Oracle is een band waar vintage en 
nieuw elkaar raken. De beslissing drong 
zich zo op om niet alleen een CD uit te 
brengen, maar ook een LP. 

Maar de band draait ook op andere manieren 
rollen om. De drummer speelt synthesizer, de 
bassist met zijn arsenaal pedalen bereikt hoogtes 
die de saxofoon overstijgen. De saxofonist 
bestookt de drummer met baritonsaxstoten en 
de marimbaspeler speelt de rol van sologitarist.

Beat Love Oracle speelt zijn eigen spel, maar 
trekt moeiteloos elk publiek over de streep. 
Staaltjes van grote virtuositeit worden ten beste 
gegeven en humor ontbreekt evenmin. De band 
schrijft mogelijks een repertoire voor muzikanten 
van de toekomst, en zo is het woord orakel in de 
groepsnaam, niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Frank Nuyts: marimba, synths en composities
Frank Debruyne: sax, synths en compositie
Stijn Deldaele: 5-snarige bas en e� ecten
Ronald Dhaene: drums

De groep rond drummer Lionel Beuvens is al 
lang niet meer aan zijn proefstuk toe.

Deze top Europese musici brengen hun derde album 
uit. ‘49 steps to heaven’ is een eerbetoon aan de aarde, 
de natuur, de groove, de melodie, het avontuur, de 
traditie, de vrijheid en de energie die vrijkomt bij het 
samen musiceren van verschillende persoonlijkheden.

Kalevi Louhivuori: trompet
Alexi Tuomarila: piano
Brice Soniano: bas
Lionel Beuvens: drums

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

Vrij. 18 nov. - 20u30

Lionel Beuvens Quartet / Beat Love Oracle

Double bil l  - Album releases:
49 steps to heaven / Turning the table
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Zat. 19 nov. - 20u

HETGEVOLG - Sien Eggers

U bent mijn moeder

In U bent mijn moeder geeft Joop Admiraal 
een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven 
van zijn 80-jarige, demente moeder. Stefan 
Perceval bewerkte dit verhaal tot een moeder-
dochter-confrontatie, waarbij Sien Eggers 
beide rollen speelt.

U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat de kop 
opsteekt als de moeder door de genadeloze tijd wordt 
ingehaald. Zich dingen niet meer herinnert. Moet leven 
in een verzorgingstehuis. En denkt dat niemand haar 
komt bezoeken.

“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze over 
haar buren in het tehuis. Ze zal het blijven herhalen tot 
ze volledig in zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige 
proces van verdwijnen.

Greet Sels schreef hierover in De Standaard: “De 
verdienste aan deze voorstelling is dat ze niet gevoelig 
wil zijn of dramatiseert. Het is een respectvol portret, 
waar desondanks veel humor in zit.”

Productie: HETGEVOLG
Tekst: Joop Admiraal
Spel: Sien Eggers
Decor: Jan Strobbe
Bewerking en regie: Stefan Perceval

Wolvestr. 37
Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+) 
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)©
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Vrij. 25 nov. - 20u30

Meskerem Mees

Caesar Tour

Met haar eerste single Joe wint Meskerem Mees 
twee jaar geleden meteen de harten in België 
en met haar debuutplaat 'Julius' verovert ze, net 
als de Romeinse naamgenoot, stilaan Europa. De 
lat ligt meteen hoog en bevestigt wat iedereen 
voelt: Meskerem is geen eendagsvlieg.

Neem een stemgeluid zo helder als bronwater, 
voeg een gulle dosis puurheid toe en werk af 
met een portie eigenzinnigheid, en je hebt 
Meskerem Mees. 

Louter met behulp van haar intrigerende stem, haar 
akoestische gitaar en de cello van Frederik Daelemans, 
tovert ze haar gelaagde en zorgvuldig opgebouwde 
songs om tot zoete earcandy. Haar verhalen blijven 
hangen en de refreinen zetten zich als weerhaken in 
je vast.

Wolvestr. 37
Tickets: € 22 / € 20 (-26 jaar, 55+) 
€ 18 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Zon. 27 nov. - 17u

Stille film met
live pianobegeleiding door Hilde Nash 

Metropolis

Metropolis is een Duitse science� ction� lm van 
Fritz Lang uit 1927 - de eerste science� ction 
ooit - en de duurste � lm die in de jaren 1920 
werd geproduceerd. Voor de � lm werden een 
recordaantal van 37.000 � guranten ingezet, 
baanbrekende special e� ects gerealiseerd 
en prachtige decors gebouwd. Metropolis 
heeft veel modernere science� ction� lms 
geïnspireerd, waaronder Star Wars, The Matrix 
en Blade Runner.

Het verhaal speelt zich af in een futuristische stad, 
waarin de mensheid strikt opgedeeld is in twee 
groepen: de heersende ‘denkers’ die bovengronds 
leven in een decadente stad vol luxe en de arbeiders 
die ondergronds zwoegen in de energiecentrale. 

Freder, zoon van de alleenheerser van deze gigan-
tische stad, wordt verliefd op de charismatische 
arbeidersdochter Maria. Zij komt op voor de rechten 

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

van de werkers, en zegt hen niet in opstand te 
komen, maar de komst van een bemiddelaar af 
te wachten. Freders vader laat Maria gevangen 
nemen en schakelt uitvinder Rotwang in om een 
robot te ontwikkelen met haar uiterlijk om zo 
haar plaats in te nemen …      

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

Nash speelt wekelijks live piano-improvisaties in 
Cinematek te Brussel, aan Bozar, maar daarnaast 
speelt ze ook o.a. in Flagey Studio 5, De Cinema 
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).

Duur: 2,5 uur + pauze

van de werkers, en zegt hen niet in opstand te 
komen, maar de komst van een bemiddelaar af 
te wachten. Freders vader laat Maria gevangen 
nemen en schakelt uitvinder Rotwang in om een 
robot te ontwikkelen met haar uiterlijk om zo 
haar plaats in te nemen …      

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

Nash speelt wekelijks live piano-improvisaties in 
Cinematek te Brussel, aan Bozar, maar daarnaast 
speelt ze ook o.a. in Flagey Studio 5, De Cinema 
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).

Zat. 26 nov. - 20u

Kevin Van Doorslaer

Armand (Rode Duivel - dokter - politieker)

“Als Armand een Amerikaan was geweest, 
hadden ze zijn verhaal al zes keer ver� lmd.”

Armand Swartenbroeks (°1892) was dé absolute 
topvoetballer in België in een tijd toen nog geen 
sprake was van professionele sportbeoefening. 
Hij combineerde zijn ‘sportcarrière’ met een eigen 
dokterspraktijk, een politieke carrière en zijn inzet als 
frontarts tijdens de twee Wereldoorlogen.

De unieke combinatie van gevierd topsporter, politicus 
en arts, maakt dat Armands leven model staat voor een 
verhaal vol naastenliefde en hoop. Wat is de zin van het 
leven, als je het niet in de hand hebt?

Met zijn boodschap over hoop, vrede en broederschap, 
is Armand Swartenbroeks’ levensverhaal ook nu nog 
brandend actueel.

Bovendien is hij (sorry Romelu, Kevin en Eden) met 
voorsprong de belangrijkste Rode Duivel ooit!

• Onze nationale elf dankt haar bijnaam aan Armand
•  Hij was de eerste international om de kaap van 50 

‘caps’ te ronden
• Is tot vandaag de langst als international 

opgeroepen Belgische voetballer
•  Won wél goud voor België - de enige trofee ooit 

voor onze Rode Duivels - in 1920 
•  Zijn successen lieten voetbal boven boksen 

uitstijgen als dé populairste sport in ons land 

De voorstelling brengt niet enkel het levensverhaal 
van een man met een veelheid aan talenten. Het zet 
ook in op een multimediale prikkeling van de zintuigen. 
Acteur Kevin Van Doorslaer kruipt in de huid van 
Armand Swartenbroeks en reist terug in de tijd om 
met Armands vrienden en collega’s (vertolkt door Tom 
Audenaert, Hilde Van Wesepoel en anderen ...) unieke 
herinneringen op te rakelen.

Voetballen vliegen je om de oren en de videoprojectie 
op meerdere schermen laat je alles beleven alsof je 
zelf aan de zijlijn staat van het voetbalveld, in Armands 
dokterskabinet of aan het front tijdens WOI.

Producent: Moody Blue Productions
Tekst: Dirk Dobbeleers & Marc Hendrickx
Spel: Kevin Van Doorslaer
Regie: Yoeri Lewijze
Regieassistentie: Sam Brosens

Zuidstr. 19
Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+) 
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Voetballen vliegen je om de oren en de videoprojectie 
op meerdere schermen laat je alles beleven alsof je 
zelf aan de zijlijn staat van het voetbalveld, in Armands 
dokterskabinet of aan het front tijdens WOI.
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Zat. 3 dec. - 16u

Kapitein Winokio

Hallo Aarde!

Kapitein Winokio: Winok Seresia
Mevrouw de Poes: Marie-Anne Coppens
Pallenka - Accordeon, toetsen, viool: Nele Paelinck
Stoofvlees/Timboektoe - gitaar: Sto� el Verlackt/
Tim Coenen
Petrolium - basgitaren: Peter Pask
Karlito Bakermat - drums: Karel De Backer
Regie: Warre Borgmans
Geluidsontwerp: Pierre Leconte - Sonoro
Lichtontwerp: Michel Jacobs - Popshop
Decor/Kostuums & productie: Sarah Fissette
Foto: Damon De Backer + Illustraties: Kurt Knaepen, 
JBC

In deze muzikale theatershow gaat Kapitein Winokio 
en zijn bemanning naar de ruimte om van daaruit 
onze aarde te inspecteren. 

Vanuit zijn ruimteschip bestudeert en bezingt hij de 
uitdagingen én de gigantische schoonheid van onze 
wereldbol.

Deze intergalactische voorstelling draait in een baan 
rond de aarde.

De Kapitein neemt de Kampioenen mee op een 
wonderlijke reis.

“Wat een mooie planeet!”

Zuidstr. 19
Tickets: € 14 / € 10 (volwassene / kind) 
€ 10 / € 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2 - volwassene / kind) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1) 
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Zon. 4 dec. - 11u

Florestan Bataillie (piano)

Repeat: minimal | maximal

Muziek met minimale bouwstenen maar 
maximale expressie; het unieke uitgangspunt van 
dit piano-recital. 

Pianist Florestan Bataillie speelt een concert dat geheel 
in het teken staat van twee van zijn grote muzikale 
passies: het performen van bestaande werken enerzijds 
en het creëren van zijn eigen composities anderzijds. 
Naast het spelen van de bekende en minder bekende 
klassieke meesterwerken voelt hij zich tevens als een 
vis in het water in de ‘minimal music’. 

Prachtige composities van o.a. Phillip Glass en Erik Satie 
worden aangevuld met zijn eigen nieuwe composities. 
Maar ook werken met ingewikkeldere structuren zullen 
aan bod komen om tegengewicht te bieden. 

Florestan is een geboren verteller, alles wordt op 
bevattelijke en anekdotische wijze door de pianist aan 
elkaar gepraat om de brug te slaan tussen uitvoerder 
en luisteraar.  

In december 2022 blaast hij 30 kaarsjes uit en voor die 
gelegenheid zal een eerste solo album uitkomen met 
zijn verzamelde, eigentijdse pianocomposities. 
In seizoen 2022-2023 stelt hij die opname voor in 
binnen- en buitenland.

Wolvestr. 37
Tickets: € 14 / € 12 (-26 jaar, 55+) 
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Zon. 11 dec. - 17u

Imago Mundi - Sofie Vanden Eynde 
& Saad Mahmod Jawad 

Murmuring Muses and Whispering Jinn

De gedichten van Mahmoud Jaber onderstrepen deze 
ontmoeting in drie verschillende talen, en nodigen 
uit tot een andere manier van luisteren, ervaren en - 
misschien - begrijpen. Teksten veranderen in klanken, 
ritmes en intonaties. Ze openen de geest en zorgen 
voor een wonderlijke metamorfose. Welkom in de wereld 
van roezemoezende muzen en � uisterende djinns.

Muziek van Ferrabosco, da Milano, Attaignant, de Visée, 
Dowland, Fayrouz, traditionals.

“IMAGO MUNDI zorgde voor een wonderbaarlijk 
moment van muzikale rust. De Belgische luitiste 
So� e Vanden Eynde en de Iraakse oud-speler Saad 
Mahmood Jawad II tokkelden zich een weg door 
elkaars lievelingsstukken: van Downland tot Fairuz. 
Tussen hun snaren ontstond pure ontroering, de lucht 
ging aan het trillen en de luisteraars zaten er muisstil 
bij.” (De Standaard - AlbaNova Festival 30 juni 2019)

So� e Vanden Eynde: luit en theorbe
Saad Mahmod Jawad: oud
Mahmoud Jaber: poëzie

In het Avondland brengen de muzen kunste-
naars tot inspiratie. In de Arabische wereld 
laten djinns je diepste wensen in vervulling 
gaan. Onzichtbare geesten nemen bezit van de 
verbeelding en toveren werelden tevoorschijn 
die niemand ooit voor mogelijk hield.

Dichtbij het innerlijke wonder van de droom - daar willen 
de Belgische luitiste So� e Vanden Eynde en de Iraakse 
oud-speler Saad Mahmod Jawad elkaar ontmoeten.

Favoriete composities vloeien over in elkaar, improvisatie 
op barokke baslijnen en oosterse maqamat. Arabische 
klassiekers en eigen composities van Saad worden 
omspeeld door de renaissance-snaren van So� e.

Ver buiten hun dagelijkse comfortzone zoeken So� e en 
Saad naar de eeuwenoude verwantschap tussen hun 
instrumenten. Een klank, een zucht, een trilling in de 
lucht... gedeelde concentratie. Op die manier krijgt de 
muziek haar bezwerende krachten terug.

Sint-Hermescrypte
Sint-Hermesstraat

Tickets: € 16 / € 14 (-26 jaar, 55+) 
€ 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Vrij. 16 dec. - 20u30

3Men & Louis Sclavis (FR)

+ Support
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Reeds vele jaren kruisen de muzikale wegen 
van bassist Kristof Roseeuw en accordeonist 
Philippe Thuriot elkaar. Ze tourden samen met 
de New Yorkse saxofonist Ellery Eskelin of met 
René Lussier, de befaamde gitarist van o.a. 
Fred Friths gitaar 4tet. Ze � aneerden muzikaal 
doorheen Senegal en stonden in 2004 samen 
op het podium ter gelegenheid van de culturele 
opening van de Olympische spelen in Athene.

Eveneens speelden ze diverse jaren samen in het 
radioKUKAorkest, het kwartet dat Roseeuw op vraag 
van KLARA samenstelde en waarmee hij 2 seizoenen 
lang het radioprogramma ‘De Kunstkaravaan’ van live 
muziek voorzag.

Waar rook is, is vuur en stilaan groeide bij beide heren 
de goesting naar een eigen ensemble. Roseeuw betrok 
er drummer Lionel Beuvens bij, nadat die voor een 
concert van Too Noisy Fish was ingevallen. De saus 
bleek héérlijk te binden. Op Gent Jazz realiseert 3Men 
in a boat een langgekoesterde droom. Ze inviteren de 
Franse Louis Sclavis, leidende � guur in de Europese 
impro muziek en één van de eersten die jazz met 
Franse volksmuziek wist te combineren.

“Het leek wel alsof invloeden uit diverse windhoeken 
leken samen te komen, met een Mediterrane wind die 
samenging met Afrikaanse uitbundigheid (vooral dan 
door Beuvens’ soms gedreven ritmes), met momenten 
van broeierige opgewektheid én minder tastbare 
ingetogenheid, � lmische gaafheid én geïmproviseerde 
hoekigheid.” - Guy Peters (Enola)

Philippe Thuriot: accordeon
Kristof Roseeuw: contrabas
Lionel Beuvens: drums
Louis Sclavis [FR]: klarinet, basklarinet

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

Reeds vele jaren kruisen de muzikale wegen 
van bassist Kristof Roseeuw en accordeonist 
Philippe Thuriot elkaar. Ze tourden samen met 
de New Yorkse saxofonist Ellery Eskelin of met 
René Lussier, de befaamde gitarist van o.a. 
Fred Friths gitaar 4tet. Ze � aneerden muzikaal 
doorheen Senegal en stonden in 2004 samen 
op het podium ter gelegenheid van de culturele 
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Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30
(gesloten op 24/12-25/12 en 31/12-01/01)
Opening op vrijdag 2 december om 20u 
Gratis toegang.
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Zat. 3 dec. ‘22 
t.e.m. zon. 15 jan. ‘23

Ronse Drawing Prize

54e Grote Prijs Actuele Tekenkunst Ronse

Zat. 24 sept.
t.e.m. zon. 6 nov. ‘22

The Hidden Side of Lace

Kunstenparcours in het kader van 
het Textielfestival

Diverse locaties
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 18u
Opening op zaterdag 24 september om 10u
Locaties: kunstenparcours doorheen de stad - vertrek: site CC De Ververij, Wolvestraat 37
Prijs: € 5 (kinderen -14 jaar gratis)
Tickets: via Webshop Ronse, info@ccdeververij.be of dienst Toerisme.

De tentoonstelling in het kader van het Textiel-
festival gaat, zoals voor elke 2-jaarlijkse editie, 
op zoek naar de verschillende uitingen van 
textiel in de hedendaagse kunsten. Voor deze 
editie werd in samenwerking met de vzw Living 
Lace geopteerd om 'kant' als focus te nemen.

De scoop van de tentoonstelling The Hidden Side of 
Lace zal heel breed gaan en zal zowel kunstwerken 
bevatten die uit kantwerk bestaan, maar kiest ook voor 
beeldend kunstenaars die via sculpturen, installaties, 
schilderijen, tekenwerk, video's ... een a�  niteit vertonen 
met kant in nauwe of brede zin. De tentoonstelling wordt 
deze keer gepresenteerd in een kunstenparcours met 
verrassende (historische) locaties in Ronse.

Naast werken van deelnemende kunstenaars 
zullen er ook kunstobjecten worden getoond 
uit de collecties van het SMAK (Gent), M HKA 
(Antwerpen) en MUSEE (Oostende).

Binnen het parcours zal er ook een plek zijn waar 
textiele werken worden getoond van cursisten 
van 10 kunstacademies uit heel Vlaanderen, 
waaronder uiteraard ook van KAVA.

Curatoren: Martine Bruggeman (vzw Living Lace) 
en Jan Leconte (CC De Ververij)
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CC De Ververij organiseert de wedstrijd ‘Ronse 
Drawing Prize’ waarbij de focus op de autonome 
hedendaagse tekenkunst ligt. 

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 tentoonstellingsruimte én vooral 
met de aanstelling van juryleden met een 
eigenzinnige expertise en een sterk gewicht in 
de kunstensector.

De jury voor deze 54e editie bestaat uit Mark 
Manders, Pjeroo Roobjee,  Philippe Van Cauteren, 
Rinus Van de Velde en Anne-Mie Van Kerckhoven.
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Diverse locaties
Info: www.ccdeververij.be - www.ronse.be
055 23 28 01

In augustus organiseert CC De Ververij traditiege-
trouw een kinder- en tienermarkt met dansoptredens, 
acrobatie en animatie. Ook liefhebbers van klassieke 
muziek komen aan hun trekken met een boeiend 
concert in de sfeervolle Sint-Hermescrypte.

Het volledige programma wordt later bekendgemaakt 
op de website en via onze Facebookpagina.

Sint-Hermesbasiliek 
info@ccdeververij.be
055 23 28 01

Zat. 27 aug.

Zomer 

Het hele jaar door

Beiaardconcerten

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
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Wolvestr. 37
site CC De Ververij
www.ronse.be 
cultuurlink@ronse.be

site CC De Ververij
Info: Sport- & Jeugddienst 
055/23 28 81 – jeugd@ronse.be 
www.ronse.be

Zat. 24 sept.

Sierk Masjiek

C u l t u u r -
e v e n e -
m e n t e n

Sierk Masjiek is ZIEN, VOELEN, BELEVEN en GENIETEN,
voor elke toeschouwer, samen en individueel.
Sierk Masjiek of een gezellig en familiaal festivalletje waar 
straattheater en circus centraal staan.
Sierk Masjiek of gezellig samen zijn met je kinderen, 
familie, geliefden of toevallige passanten.
Sierk Masjiek of een wonderlijk allegaartje van cirque en 
magique, een schat aan cultuur, circus, sfeer en talent.

Hou de website van Ronse (www.ronse.be/nl/jeugd) en de 
Facebookpagina van de jeugddienst in de gaten voor de 
programmatie en praktische gang van zaken.

Sierk Masjiek is ZIEN, VOELEN, BELEVEN en GENIETEN,
voor elke toeschouwer, samen en individueel.
Sierk Masjiek of een gezellig en familiaal festivalletje waar 
straattheater en circus centraal staan.
Sierk Masjiek of gezellig samen zijn met je kinderen, 
familie, geliefden of toevallige passanten.
Sierk Masjiek of een wonderlijk allegaartje van cirque en 
magique, een schat aan cultuur, circus, sfeer en talent.

Hou de website van Ronse (www.ronse.be/nl/jeugd) en de 
Facebookpagina van de jeugddienst in de gaten voor de 
programmatie en praktische gang van zaken.

Zat. 10 sept. - Zon. 11 sept. 

Cultuurweekend
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In 2021 vond de eerste editie van het Cultuurweekend 
van CultuurLink plaats. 

Heel wat (socio)culturele verenigingen uit Ronse 
namen hier enthousiast aan deel, met een mooi 
gevuld programma als resultaat. Dat vraagt om meer! 
CultuurLink gaat in 2022 voor een nog leukere, grotere 
versie! Tijdens het weekend van Open Monumentendag
en het openingsfeest van het CC krijgen verenigingen 
een unieke kans om zich in de kijker te zetten met aller-
hande activiteiten buiten op de site van CC De Ververij!

24-0924-09
RONSERONSERONSE

SIERK
MASJIEK

SIERK
MASJIEK

Straattheater,

circus & animatieStraattheater,

circus & animatie  
site

CC De Ververij
 

site
CC De Ververij

9e editie9e editie

Organisatie: Stedelijke Jeugddienst Ronse - Info: 055/ 23 28 80 – jeugd@ronse.be
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Diverse locaties
CC De Ververij, TIO3 en Toerisme Ronse 
+ andere locaties in het kader van de tentoonstelling.
Info: www.textielfestival.be

Verschillende activiteiten in teken van textiel - kant

Ronse kent een rijke textielgeschiedenis, maar ook 
vandaag nog heeft textiel haar plek in de stad, dankzij 
zin voor ondernemen, creativiteit en innovatie. Tijdens 
de vijfde editie van het tweejaarlijkse Textielfestival 
slaan Toerisme Ronse, CC De Ververij en TIO3 - Event 
& Business Center opnieuw de handen in elkaar om te 
laten zien wat textiel in Ronse te bieden heeft.
In samenwerking met Living Lace vzw.

Wolvestr. 37
Tickets: € 3 (volwassene / kind) 
€ 2 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 1 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zat. 24 t.e.m. zon. 25 sept. 

Textielfestival 

Don. 3 nov. - 14u

Cine@CC - Encanto 

Tijdens de herfstvakantie organiseert CC De 
Ververij een gezellige � lmnamiddag voor het 
hele gezin met de � lm Encanto. 

Encanto, van Walt Disney Animation Studios, vertelt 
het verhaal van de buitengewone familie Madrigal. In 
een levendig dorp, diep verscholen in de bergen van 
Colombia, bewoont de familie Madrigal een magisch 
huis op een wonderbaarlijke, betoverde plek - een 
encanto genaamd. De magie van de encanto heeft elk 
kind van de familie gezegend met een unieke gave, 
uiteenlopend van spierkracht tot geneeskracht - elk 
kind op één na, Mirabel. Als ze ontdekt dat de magie 
die de Encanto omringt in gevaar is, beseft Mirabel 
dat zij, de enige gewone Madrigal, misschien wel de 
laatste hoop van haar buitengewone familie is. 

Encanto won de Oscar voor beste animatie� lm.

Tijdens de herfstvakantie organiseert CC De 
Ververij een gezellige � lmnamiddag voor het 
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Op zondag 20 november staan kinderen opnieuw centraal 
tijdens 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.

Wolvestr. 37
Gratis toegang - Vooraf inschrijven verplicht.
Info en inschrijvingen (vanaf 7 november): 
www.ccdeververij.be

Zon. 20 nov.

Kunstendag voor Kinderen
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kunstendagvoorkinderen.be

zondag 21 november

10e

EDITIE

kunstendagvoorkinderen.be

zondag 21 november

10e

EDITIE

kunstendagvoorkinderen.be

zondag 21 november

10e

EDITIE
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START TICKETVERKOOP: 

woensdag 15 juni 2022
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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 administratie-
kost. Na betaling ontvang je je tickets die je thuis print 
of meebrengt via je smartphone. 

RESERVATIES VIA TELEFOON & E-MAIL 

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), 55-plussers en groepen 
vanaf 10 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.

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 in principe 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.

T
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PRAKTISCH

• CC De Ververij beschikt over twee 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.

• Reserveer je tickets bij voorkeur online via de webshop: https://webshopronse.recreatex.be. Is een voorstelling 
uitverkocht, schrijf je gerust in op de wachtlijst. Mogelijks contacteren we je na vrijgave van nieuwe tickets.

• Deze coronatijden vragen een grote � exibiliteit. 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: 

woe. 15 juni 2022
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AGENDA sept. - dec. 2022

PODIUMKUNSTEN           

sept.
Openingsfeest   Zat. 10 sept. - 14u30 (Kinder)animatie

 - 20u Room 13 Orchestra & Kapinga Gysel - Bach to Black

 - 22u Zap Mama - Occupé

Familie Zon. 18 sept. Klankennest - Manta

(4 - 24 maanden) 09u30, 10u45 & 15u30

Fr. chanson/tango Vrij. 30 sept. - 20u30 Astor & Patrick Riguelle - Le coeur est voyageur

okt.
Klassiek Zat. 1 okt. - 20u Opera Present - Le Docteur Miracle

Pop Vrij. 7 okt. - 20u30 Dez Mona - Loose Ends (try-out, staand concert)

Comedy/cabaret Zat. 8 okt. - 20u Grof Geschud - Broeden

Retro Din. 11 okt. - 14u30 Manoesh - Manoesh stole from the � fties

Jazz Zat. 15 okt. - 20u The Free Orleans Rebel Band + Support - I.s.m. JazzLab

Comedy Zon. 16 okt. - 19u Jan Jaap van der Wal - III-ième

Klassiek Zat. 22 okt. - 20u Het Collectief - Revue syndicale trimestrielle

Theater Zon. 23 okt. - 17u Daan Hugaert, Elise Bundervoet & Marc Stroobants - Een paar is twee

Theater Vrij. 28 okt. - 20u30 Montignards - So You Think You Can

Comedy Zat. 29 okt. - 20u Soe Nsuki - TRY-OUT SOENAMI

Familie (5+) Zon. 30 okt. - 15u compagnie barbarie - GRATIS CHIPS!

nov.
Familie (6+) Don. 3 nov. - 14u Cine@CC - Encanto

Comedy Don. 10 nov. - 20u30 Freddy De Vadder - Mindfullness 

Jazz Vrij. 18 nov. - 20u30 Lionel Beuvens Quartet / Beat Love Oracle - Double bill - Album releases

Theater Zat. 19 nov. - 20u HETGEVOLG - Sien Eggers - U bent mijn moeder 

Pop Vrij. 25 nov. - 20u30 Meskerem Mees - Caesar Tour

Theater Zat. 26 nov. - 20u Kevin Van Doorslaer - Armand: Rode Duivel - dokter - politieker 

Film Zon. 27 nov. - 17u Stille � lm met live pianobegeleiding door Hilde Nash - Metropolis

dec.
Familie (3+) Zat. 3 dec. - 16u Kapitein Winokio - Hallo Aarde!

Klassiek Zon. 4 dec. - 11u Florestan Bataillie (piano) - Repeat: minimal | maximal

Wereldmuziek Zon. 11 dec. - 17u Imago Mundi - So� e Vanden Eynde (luit & theorbe) 

  & Saad Mahmod Jawad (oud) - Murmuring Muses and Whispering Jinn

Jazz  Vrij. 16 dec. - 20u30 3Men & Louis Sclavis (FR) + Support
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TENTOONSTELLINGEN           

sept.
Zat. 24 sept. > zon. 6 nov.  The Hidden Side of Lace - Kunstenparcours in het kader van het Textielfestival - Kant

 Met performances, lezing, workshops, ...

  Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 18u

  Opening op zaterdag 24 september om 10u

  Parcours doorheen de stad - Vertrek: site CC De Ververij, Wolvestraat 37 - € 5 (-14 jaar gratis) 

dec.
Zat. 3 dec. > zon. 15 jan. '23 Ronse Drawing Prize - 54e Grote Prijs Actuele Tekenkunst Ronse

  Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30 

  (gesloten op 24/12-25/12 en 31/12-01/01)

  Opening op vrijdag 2 december om 20u

  Wolvestraat 37 - Gratis toegang

CULTUUREVENEMENTEN           

aug.
Zat. 27 aug.   Kinder- en tienermarkt met dansoptredens - De Vrijheid 

Zat. 27 aug.   Klassiek zomerconcert - Sint-Hermescrypte

sept.
Zat. 10 sept. & zon. 11 sept.  Cultuurweekend CultuurLink - Wolvestraat 37

Zat. 24 sept.  Sierk Masjiek - Wolvestraat 37

Zat. 24 sept. & zon. 25 sept.  Textielfestival - Diverse locaties

nov.
Zon. 20 nov.   Kunstendag voor Kinderen  - Wolvestraat 37

aug. - dec.
Doorlopend   Beiaardconcerten - Sint-Hermesbasiliek
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LOCATIES

Podiumactiviteiten: Zuidstraat 19 / Wolvestraat 37 - 9600 Ronse

Tentoonstellingen: 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.
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