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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.

Met CC De Ververij zijn we nu al meer dan tien jaar 
in de Wolvestraat een belangrijke voorvechter van al 
wat reilt en zeilt op vlak van kunsten en cultuur. Van 
nieuw aanstormend talent tot bekende namen: we 
zien samen met jullie deze artiesten graag komen. 

We bese� en dat veranderende tijden en noden ons 
voor nieuwe uitdagingen stellen. Het zal ons creatief 
doen nadenken hoe we jullie als publiek nog beter 
kunnen ontvangen, verwonderen, soigneren en ten 
volle betrekken bij al wat gebeurt in dit cultuurcentrum 
en bij uitbreiding in deze stad.

Joris Vandenhoucke
Schepen van cultuur, stad Ronse

Barre tijden? Investeer meer in cultuur.

De leefkwaliteit waartoe cultuur bijdraagt en 
de kritische zin die ze aanwakkert, zijn in crisis-
tijden minstens even belangrijk, misschien zelfs 
belangrijker.

Kunst aanleren op school, het bezoek aan culturele 
evenementen bevorderen, het ondersteunen van 
kunstenaars en hun projecten, zuurstof geven aan onze 
musea en gezelschappen, kortom, investeren in cultuur 
is voor onze samenleving, voor de stad Ronse en voor 
CC De Ververij broodnodig.
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Zon. 8 jan. - 15u

Kristof Roseeuw, Yannick Peeters
& Peter Jacquemyn

Drawing Basses
In het kader van Ronse Drawing Prize

Wolvestr. 37
Gratis toegang 
Reserveren noodzakelijk via Webshop Ronse / 
info@ccdeververij.be

Wolvestr. 37
Gratis toegang 
Reserveren noodzakelijk via Webshop Ronse / 
info@ccdeververij.be

Een muzikaal tekenconcert gecomponeerd 
door het publiek

Bij Drawing Basses wordt het publiek de componist 
en bepaalt wat er gespeeld zal worden. Niet door een 
rondje verzoekjes roepen, maar door zelf tekeningen 
aan te leveren. Die worden vervolgens ‘vertaald’ naar 
een muziekpartituur. Op elk moment kan een van de 
muzikanten een nieuwe tekening kiezen en samen met 
de andere muzikanten 'uitvoeren'.

Contrabas - Yannick Peeters
Contrabas - Kristof Roseeuw
Contrabas - Peter Jacquemyn

F
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Zon. 8 jan. - 18u

Films Rinus Van de Velde 

The Villagers + La ruta natural 
In aanwezigheid van de kunstenaar
In het kader van Ronse Drawing Prize
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Als belangrijk onderdeel van zijn kunstenaars-
praktijk bouwt Van de Velde in zijn studio 
levensgrote decors uit hout en karton, waarin 
hij zichzelf ook als personage cast. Deze decors 
fotografeert hij om de afbeelding vervolgens te 
transformeren naar zijn karakteristieke zwart-
witte houtskooltekeningen. Een proces waarin 
details en kleuren steeds verloren gingen, wat 
de kunstenaar ertoe bracht nieuwe manieren 
te zoeken om zijn decors te presenteren. 
Geïnspireerd door een documentaire over de 
studio van André Breton begon hij de decors te 
scannen met een camera, een werkwijze waarbij 
de decors nieuwe narratieven presenteerden.

In ‘The Villagers’, een 40 minuten durende � lm, volgt 
Van de Velde het leven van een reeks personages in een 
klein dorpje. Enkel verbonden door hun locatie, vertelt 
ieder personage zijn eigen gefragmenteerde verhaal. 
De kwalitatieve, realistische productie contrasteert met 
de duidelijk geconstrueerde, geabstraheerde decors 
en de � ctieve personages die worden gespeeld door 
Rinus Van de Velde zelf, zijn assistenten en vrienden, 
geen van allen professioneel opgeleide acteurs. Dit 
benadrukt de spanning tussen � ctie en realiteit en 
geeft het narratief een centrale plaats. De video-
installatie ging in 2019 in première bij Tim Van Laere 
Gallery.

Zijn tweede � lm ‘La ruta natural’ (de titel is een 
palindroom) ging in 2022 in Bozar in première: een 
surrealistische roadtrip van een 13-tal minuten in een 
geconstrueerd universum. 

Rinus Van de Velde is vooral bekend van 
zijn grootschalige houtskooltekeningen, 
maar evolueerde sterk naar een ‘totaal 
kunstenaar’. In zijn oeuvre combineert 
hij media zoals tekeningen, sculpturen, 
installaties en ook � lm. Centraal in zijn 
werk staat de spanning tussen � ctie en 
realiteit.
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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)

Zon. 22 jan. - 17u

Ataneres Ensemble

Fireworks for Clarinet

'Fireworks for Clarinet' is een solisten-
concert van de bovenste plank. Virtuoze 
solostukken op klarinet, vertolkt door 
niemand minder dan internationaal 
gerenommeerd klarinettist Roeland 
Hendrikx, worden afgewisseld met 
enkele bekende en minder bekende 
oorwormen voor strijkorkest.

Deze unieke samenwerking tussen het Ataneres 
Ensemble en Roeland Hendrikx brengt het 
summum van beide partijen naar boven. Voor 
Roeland betreft de welgekozen bezetting van 
deze productie een ideale verzoening tussen 
twee voorkeursbiotopen: Roeland koos recent 
immers voor een exclusieve solistencarrière, 
hoewel hij er tevens een grote voorliefde voor 
kamermuziek op nahoudt. Ook het Ataneres 
Ensemble, op zijn beurt, komt volledig aan zijn 
trekken. Dit zowel als feilloos ondersteunend 
begeleidingsorkest, dan wel als volwaardige 
zelfstandige muzikale entiteit.

Je beleeft zowel de klarinet als het klassieke 
strijkersensemble vanuit alle mogelijke facetten: 
verschillende stijlperiodes en genres, maar ook 
de nauwkeurige afwisseling tussen virtuositeit en 
ingetogenheid, maken van dit nieuwjaarsconcert 
een ware muzikale caleidoscoop!

Programma: 
5 Bagatelles - G. Finzi / Serenade deel 1 - J. Suk / Concerto in 
c - D. Cimarosa / Elegia & Scherzo - P. Swerts / Liebeslieder-
Walzer - J. Brahms / Hongaarse Dans nr. 1 - J. Brahms / 
Czardas - V. Monti / Klezmer Dances 3 - G. Frost

Het Ataneres Ensemble is een jong, professioneel 
strijkorkest met roots in Leuven. Naast het gevestigde 
strijkersrepertoire richt het ensemble zich op originele 
combinaties over verschillende muziek- en kunstgenres 
heen. Het orkest staat onder de artistieke leiding van 
violist Wim Spaepen en werkt geregeld samen met 
gerenommeerde solisten en dirigenten.

Roeland Hendrikx is een van de meest toonaangevende 
Belgische klarinettisten van het moment. Hendrikx 
was jarenlang klarinetsolo bij het Nationaal Orkest 
van België, maar in 2017 koos hij resoluut voor een 
loopbaan als solist, al blijft hij een gepassioneerd 
pleitbezorger van kamermuziek. Hendrikx wordt 
internationaal geprezen voor zijn feilloze techniek en 
intuïtieve communicatie, die in dienst staan van een zo 
welluidend en sprekend mogelijk klankbeeld, wars van 
gekunsteldheid en cerebraliteit.
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Wolvestr. 37
Prijs: € 12 (inclusief voorafgaande 
gedichtenwandeling, zie p. 44)

Don. 26 jan. - 20u30

Buurman

Vuurman
In het kader van Gedichtendag

Tien grote verhalen, kleine verhalen, bijzondere 
verhalen. Pakkend, verrassend, diepmenselijk.

Vervolgens sleutelde Verdickt samen met zijn 
Buurmannen Stijn Gevaert en Koen Renders aan 
tien nieuwe nummers voor ‘Vuurman’, hun zesde 
full album.

Tijdens het concert brengt het trio nummers 
en verhalen uit de nieuwe plaat, aangevuld met 
Buurman-klassiekers.

Vuurman, wat doet u nu?

In de zomer van 2021 stak Geert Verdickt - de frontman 
van Buurman, bekend van ‘London Stansted’, ‘Bladeren 
Van Goud’ en ‘Elk Einde Is Een Nieuw Begin’ - tien keer 
een zomers vuur aan en werd ‘Vuurman’. Hij nodigde 
‘gewone’ mensen uit met een apart verhaal, en liet al 
starend in het vuur de tongen loskomen.

Er was de man die zijn rug brak maar van Engeland naar 
Frankrijk zwom. De negentigjarige met Joodse roots, 
die haar� jn vertelt hoe hij als elfjarig jongetje in 1943 
van de deportatietrein richting Auschwitz sprong. De 
seingever die zich vergiste in de ontknoping van de 
wielerkoers. De professor die Geert meenam naar ‘zijn’ 
deeltjesversneller in CERN, Zwitserland, enzovoort.
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We zitten allemaal in de shit. Zo ook Veerle 
Malschaert, maar daar gaan we het niet over 
hebben. Of toch wel! Maar dan op de leukste 
manier die er te vinden is. En vooral hoe we 
eruit geraken.

Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi!

Ook (en zéker) in tijden als deze, waar we met angst 
en rampspoed rond de oren geslagen worden, zoekt 
Veerle, samen met de Pippi in zichzelf, de hoop in de 
wanhoop, de verbinding in de polarisering, het plezier 
in de sleur en de vrijheid in de beperking.

When life is shit, stijgt deze Pippi in ware Mary Poppins 
stijl erboven uit. Als het met bakken uit de lucht valt, 
schuilt ze zingend onder haar para-pipi, wordt er met 
modder gegooid, danst ze achter haar para-kaka. En 
het goeie nieuws is, u mag meedoen, vrij en blij, want er 
zit ook Pippi in u en mij.

'Pippi', zeker in tijden van kakka, uw beste 
therapie! 

Veerle Malschaert volgt, net als Pippi Langkous, 
haar eigen parcours en laat zich als artiest niet 
in een vakje duwen of aan banden leggen door 
labels. Ze ontwikkelde een uniek genre dat je nog 
het best kan omschrijven als openhartige, rake 
en troostende comedy, een uniek genre waar 
Veerle Malschaert als comédienne ondertussen 
gerust haar patent op mag nemen. 

Een voorstelling over ongedimd uzelf mogen zijn, 
vastzitten en loslaten, over ’t huis en houden, 
over aandacht geven en krijgen, over aan de 
haak geslaan worden, maar niet aan de leiband 
willen, over bangboosbibberland en de paniek 
laten varen, over pippi en kakka en over kiezen 
voor het leven. 

Tekst en spel: Veerle Malschaert
Eindregie: Ivan Pecnik

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

Vrij. 27 jan. - 20u30

Veerle Malschaert

Je Suis Pippi (dans le kakka)
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Wolvestr. 37
Tickets: € 10 / € 8 (volwassene / kind) 
€ 9 / € 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2
volwassene / kind) 
€ 3 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zon. 29 jan. - 15u

Zannemie en de bende

Puree kan je hier niet eten

Waar gaan Zannemie en de bende vandaag 
kamperen? Wie is er eerst wakker? En wie ligt 
er nog te snurken? Is er iemand jarig? Of was 
dat morgen pas? Wat gaan we eten? Toch iets 
lekkers? 

Puree kan je bij de bende alvast niet eten, 
maar moet je doen!

Opstaan, treuzelen, roze draken en ‘loop naar de maan!’ 
Een hele dag loopt Zannemie te zingen. Over de zotste 
dingen. En Veston bromt mee.

Stil blijven klinkt bij Zannemie nogal uitbundig 
en ruziemaken doet ze al lachend. En hoe maak 
je het weer goed? Al dansend! Zoals gewoonlijk 
doet ze dat samen met Veston, Toetermans, 
Klopterop en d’ Onderlaag, een bende om ‘a’ en 
‘i’ en ‘U’ tegen te zeggen. En met jullie! 
Jullie komen toch ook kamperen?

Annemie Van Daele: Zannemie
Steven van Gool: Veston
Katrien Bos: d’Onderlaag
Jef De Smedt: Klopterop
Angel Cálvo Perez: Toetermans
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Zat. 4 feb. - 19u30

Kadril + folkbal met Broes 

Jolie Flamande
+ Support: accordeonklas van de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen o.l.v. Karin Van Steenlandt

Broes sluit de avond af met een folkbal in de foyer. 

Na hun succesplaat 'Route du soleil', nam het kwintet 
tijd om te bezinnen en te groeien. Jazzbassist Zjef 
Van Steenbergen en allround percussionist Gielis 
Cautaers werden verwelkomd, en al snel bleken zij de 
perfecte aanvulling op Florian De Schepper op gitaar, 
Anouk Sanczuk aan de viool en Elke De Meester op 
chromatisch accordeon. 

Broes is ijzersterk in vingervlugge virtuositeit, 
afwisselende arrangementen en straf samenspel tout 
court. De nieuwe CD ‘Botanist’ bestaat uitsluitend uit 
eigen composities die door hun speci� eke sound 
onmiskenbaar één geheel vormen. Je hoort hier en 
daar � arden van Arabische, Ierse, Franse, Balkan en 
Afrikaanse invloeden. Broes kan een indrukwekkend 
palmares van concerten voorleggen en ook in het 
buitenland maakten ze al furore. Ook live hebben 
ze een ijzersterke reputatie. Zet je schrap voor een 
duizelingwekkende muzikale trip! 

Elke De Meester: accordeon
Anouk Sanczuk: viool
Florian De Schepper: gitaar en bouzouki
Zjef Van Steenbergen (leerkracht KAVA): bas
Gielis Cautaers: drums en percussie
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Na de feestvreugde van 45 jaar Kadril 
met veel mooie muzikale ontmoetingen 
(o.a. Wouter Berlaen, Kommil Foo ...), is 
het tijd voor een nieuwe bladzijde.

‘Jolie Flamande’ is een gooi naar een nieuw 
muzikaal plezier binnen en buiten het genre dat 
Kadril zo graag koestert. De opnames geven 
een mooi beeld van het huidige repertoire, 
met Kimberly Claeys als frontzangeres. Naast 
de bewerkingen van oude liederen, zijn er ook 
nieuwe composities. Binnen de klankkleur van 
Kadril klinken deze composities alsof ze er altijd 
al zijn geweest. Een nieuwe heruitvinding van 
‘Kadril’, en zeker niet de laatste!

Kimberly Claeys: zang
Peter Libbrecht : viool, mondharmonica, zang
Erwin Libbrecht : gitaar, bouzouki, zang
Bart De Cock: doedelzak, nyckelharpa
Dirk Verhegge: elektrische gitaar
Koen Dewaele: bas
Pieter-Jan Jordens: drum

Wolvestr. 37
Tickets: € 20 / € 18 (-26 jaar, 55+)   
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

12 13

Samen staan ze sterk en bundelen ze hun 
superdiverse krachten! Denk aan The Avengers, 
maar dan met grappen. Maak je echter 
geen zorgen, niemand kruipt in een strak 
superheldenpak het podium op.

MC Manu Moreau brengt een heerlijke line-
up mee met Sergej Lopouchanski, Nikki Rose, 
Mohsin Abbas en Jeron Dewulf.

Met het groeiend aantal racistische incidenten 
lijkt er ook een Belgium’s Least Wanted te 
bestaan. Daarom zijn deze topcomedians 
opgestaan en hebben ze een alliantie gevormd. 

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

Vrij. 17 feb. - 20u30

Belgium’s Least Wanted 
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in zijn waarde. Dat is wat je een hommage noemt. 
Daar kom je voor en dat krijg je van een formidabele 
theaterpersoonlijkheid te horen. Filip Jordens is net zo 
uniek als Jacques Brel.”

“Jordens heeft het personage van Brel duidelijk in de 
vingers.” (De Standaard)

“Jordens imiteert niet, maar hij her-interpreteert, en dat 
op een manier dat het heel even, heel even maar, lijkt 
alsof Brel terug is. Een staande ovatie.” (Het Laatste 
Nieuws)

“Zijn ‘Hommage à Brel’ is precies wat de titel belooft: 
een eerbetoon. En een zo eigenzinnige geest als Brel 
betoon je geen eer door hem klakkeloos na te doen. 
Jordens heeft een eigen visie op Brel.” (Het Parool)

Bezetting: Filip Jordens, Maarten Lingier (piano), Stijn 
Bettens (accordeon), Yves Baibay (drums) en Jean-Louis 
Rassinfosse (bas)
Productie: HAB Productions vzw

Wolvestr. 37
Tickets: € 20 / € 18 (-26 jaar, 55+) 
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zon. 19 feb. - 17u

Filip Jordens

Hommage à Brel 
(quartet)
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In 2023 is het 45 jaar geleden dat de Belgische 
muziekgeschiedenis haar grootste zoon ver-
loor: Jacques Brel. Maar de muziek leeft voort!

”Zijn talent, zijn stem, zijn lijf, het samenspel 
met zijn muzikanten, alles in Filip Jordens 
roept 'le grand Jacques' opnieuw tot leven. 
Met eenzelfde kracht, furie, ironie en tederheid 
speelt deze Brel-vertolker zonder gelijke niet 
enkel de zaal plat, hij laat ons ook voelen hoe 
groots en actueel het oeuvre van Brel nog 
steeds is. Brel de dichter, Brel de visionair, Brel 
de muzikant, Brel de comedian, Brel de satiricus, 
Brel de mens. Een meester tout court.” (Philippe 
Claudel, schrijver-� lmmaker) 

In ‘Hommage à Brel’ brengen Filip Jordens en 
zijn formidabele muzikanten een meesterlijke 
ode aan de Belgische grootmeester van het 
Franse Chanson: Jacques Brel!

Het orkest en de zanger wervelen als een 
muzikale tornado doorheen de ogen, de oren 
en de harten van het publiek. Wanneer je 
Jordens op de scène bezig ziet en hoort, lijkt 
het even alsof Brel terug is. Hij heeft diezelfde 
energieke jongensachtigheid, die combinatie 
van verlegenheid en � air. Hij beweegt als Brel, 
ademt als Brel, laat zijn handen wapperen, en 
werkt zich in het zweet als Brel.

De Nederlandse criticus Jacques d'Ancona 
verwoordde het zo: ”Jordens probeert niet met 
eigenwijze arrogantie door de liederen heen 
te breken. Hij laat de maker en het product 

14 15

Zat. 18 feb. - 20u 

Profound Observer & Bert Joris
I.s.m. JazzLab

I Choose Not To + Support   

©
 J

or
di

 K
on

in
xWolvestr. 37

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

Voor zijn tournee en de opname van het album 
nodigde Baerts een Belgisch jazzicoon uit. Bert 
Joris is een van de weinigen die als muzikant, 
componist én arrangeur op het hoogste niveau 
werkt. Zijn lyriek en elegantie zijn tot ver over de 
landsgrenzen vermaard en in combinatie met 
de jonge muzikanten van Profound Observer 
leidt het tot een kruisbestuiving die zoveel 
meer is dan de som der delen. Een nieuw en 
een vertrouwd geluid, samen te ontdekken. 

Lennert Baerts: tenorsax, composities
Vitja Pauwels: gitaar
Daniel Jonkers: drums
Bert Joris: trompet, bugel

Klank, intimiteit en vrijheid. Dat zijn termen 
die saxofonist/componist Lennert Baerts zelf 
naar voor schuift om zijn nieuwe project te 
omschrijven. Het zijn geen loze woorden voor 
deze muzikant, die zich in geen tijd ontpopte 
tot een van de boeiendste jonge stemmen 
van de Belgische jazz. Met Profound Observer 
brengt hij intrigerende persoonlijkheden en 
kleuren bij elkaar, waarmee hij in een beweging 
een brug slaat tussen stijlen, temperamenten 
en generaties.

Baerts imponeerde niet zo lang geleden door in één 
klap twee albums uit te brengen (met zijn kwartet Anti-
Panopticon en het Muze Jazz Orchestra), waarmee hij 
zijn ambitie als muzikant en componist tentoonspreidde. 
Of het nu gaat om jazz in vele vormen of kamermuziek: 
Baerts beheerst het allemaal. Het leverde hem prompt 
een plaatsje op tussen De Twintigers van Klara. Het 
tempo waaraan deze artiest intussen blijft verkennen 
en evolueren spreekt tot de verbeelding. Bij Profound 
Observer is dat niet anders. Hiervoor werkt hij samen 
met de alomtegenwoordige gitarist Vitja Pauwels
(Bombataz, Naïma Joris, Lara Rosseel ...) en drummer 
Daniel Jonkers (Orbit Folks, Tim Finoulst ...).

De werktitel die ze hanteerden was I Choose Not To 
(meteen ook de titel van het te verschijnen album), 
volgens Baerts ingegeven omdat hij bepaalde (voor 
de hand liggende) keuzes net niet wilde maken. 
Bvb. wat als je ervoor kiest om niet met een bassist 
te werken, om de composities niet helemaal uit te 
werken? Het resultaat is muziek die een voortdurende 
slingerbeweging maakt: herkenbaar en gewaagd; 
geworteld in de jazz, maar met de bereidheid om 
elders inspiratie op te doen. En gevuld met open 
klanken, intimiteit en vrijheid. Elke uitvoering wordt zo 
uniek en spontaan.
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Zon. 12 maa. - 19u

Too Many Fish

10 jaar Too Noisy Fish, met Dimitri Verhulst 

Too Noisy Fish, het pianotrio bestaande uit 
Peter Vandenberghe (piano), Kristof Roseeuw 
(contrabas) en Teun Verbruggen (drums) heeft 
altijd in het teken gestaan van een raadsel-
achtige mix van � lmische muziek, jazz en vrije 
improvisatie. Sterke contrasten en tumultueuze 
dynamiek staan vaak centraal. In 2021 bestond 
de band 10 jaar ... Tijd voor een feestje!!

Onder de noemer 'Too Many Fish' wordt de band 
uitgebreid tot een XL-versie van zichzelf. De Belgische 
schrijver Dimitri Verhulst, trompettist Bart Maris, 
saxofonist Bruno Vansina, Philip De Jager (vibes, 
marimba) en DJ Grazzhoppa worden toegevoegd aan 
de klassieke line-up. 

Verwacht een unieke reis met composities 
die het midden houden tussen hedendaagse 
exotica en free jazz. To in� nity and beyond!

Peter Vandenberghe: piano
Kristof Roseeuw: contrabas
Teun Verbruggen: drums
Dimitri Verhulst: tekst, spoken word
Bart Maris: trompet
Bruno Vansina: saxofoon
Philip De Jager: vibes, marimba
DJ Grazzhoppa: turntables
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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)

16 17

Zat. 11 maa. - 20u

Liselotte Van Dooren 

Country Soul

Country wordt nu en dan gemengd met 
country-pop, maar de songs blijven vanwege 
de accordeon toch in een typische sound.

Doorheen de songs klinkt een verhaal van 
vriendschap en liefde, van afscheid en keuzes 
maken.

Liselotte treedt op met haar volledige band, 
dus bereid je voor op een gezellige swingende 
avond!

Liselotte is een Belgische country zangeres 
met originele songs en een uniek stemgeluid. 
Liederen over eenvoud en puurheid, natuur 
en schoonheid, kortom de grondbeginselen 
en de ziel van countrymuziek uit het hart die 
vertedering, sentiment en gezelligheid oproept 
waarbij iedereen kan wegdromen.

Na verschillende muzikale omzwervingen is country-
muziek de stijl die Liselotte haar hart sneller doet 
slaan.

Verschillende zangers en bands zijn voor haar een 
duidelijke inspiratiebron. Linda Ronstadt, Sheryl Crow, 
The Dixie Chicks, Alison Krauss en de Nederlandse Ilse 
Delange hadden het meest invloed.

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

Vrij. 17 maa. - 20u30

David Galle 

Joepie
Het is een bijzonder jaar voor stand-
upcomedian David Galle. Hij staat twintig 
jaar op het podium en is net veertig jaar 
geworden. 

Vroeger was David Galle triest omdat hij ouder 
werd. Nu ziet hij enkel voordelen. Hoe langer je 
leeft, hoe meer dingen je meemaakt. Je denkt 
over de dingen na, je krijgt inzichten en je 
verandert. Rijpen, heet dat dan.  Dus 40 worden: 
Joepie! 

David Galle kent u misschien van Bevergem, de 
Comedy Casino Cup of De Kazakkendraaiers. 
Hij heeft vooral een stevige live-reputatie in het 
brengen van herkenbare humor. 

In zijn shows bewandelt hij niet meteen het pad 
van de actualiteit, maar graaft bij iedere show 
dieper in zichzelf en in de wereld. 

Zijn shows zijn een rollercoaster aan vlijmscherpe 
beschouwingen en trefzekere observaties over 
het leven, gewikkeld in een humoristische folie. 

Zoals een beeldhouwer een stuk marmer bekijkt 
en er een schitterend beeldwerk in ziet, zo ziet 
David in de meest triestige situaties ook altijd 
een vleugje humor doorschemeren.

18 19

Don. 16 maa. - 20u30

Annemie Struyf  & Soetkin Baptist

Dromen uit Het Hoge Noorden

Annemie vertelt, Soetkin zingt

In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. 
Soetkin maakte er muziek, Annemie schreef er een 
boek. En samen vertellen ze hun verhaal. Over het Hoge 
Noorden, over vallen en opstaan, over diep ademhalen 
en verder gaan. Over hoop en verlangen. Over dromen 
en durven dromen. 

Achter haar piano met uitzicht op het Noorse landschap 
begon Soetkin Baptist te dromen en te schrijven. 
Haar dromen kregen vorm. Mooi, maar soms ook 
hartverscheurend en rauw. De drang om te creëren was 
groot en weerklonk over de fjorden, op de grens tussen 
kwetsbaarheid, speelsheid en vocale virtuositeit. In 
deze bizarre tijden brengt ze een wonderlijk repertoire 
dat ontroert, inspireert en verbindt. 

In Noorwegen begon journaliste en reportagemaker 
Annemie Struyf te schrijven aan haar nieuwe boek. Ze
wilde de lessen die ze de voorbije jaren in haar 
persoonlijk en professioneel leven heeft geleerd, 

doorgeven aan andere dromers. Durf Dromen is 
de raad die ze wil geven, meteen ook de titel van 
haar nieuwe boek. Want dromen zijn kostbaar en 
moeten gekoesterd worden, zeker in moeilijke 
tijden. 

In Noorwegen kruisen de wegen van Annemie en 
Soetkin bij het maken van de reportagereeks 'Het 
Hoge Noorden' voor Eén. Uit deze bijzondere 
ontmoeting ontstond een uniek, Noors, 
ontroerend en kwetsbaar verhaal, in woord en 
muziek. Soetkin zingt en speelt, Annemie droomt 
en vertelt. 

Een unieke combinatie van twee gedreven 
vrouwen, maar bovenal een wonderlijke mix van 
dromen uit het Hoge Noorden.

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

I.s.m. Bibliotheek Ronse
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Vrij. 24 maa. - 20u30

Jeroen Verdick

AlleenAlleen

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

Jeroen Verdick ken je al als sidekick 
van Jens Dendoncker in 'Hoe Zal Ik 
Het Zeggen?', een programma waarin 
ze mensen een handje helpen om 
boodschappen op een uiterst originele 
manier over te brengen. 

Ook op VTMGO kregen we dit aanstormend 
talent al te zien in 'Meet & Friet', waar Jeroen 
verschillende BV's ontmoet in hun favoriete 
frituur. Daarnaast bezorgde hij samen met Bert 
Gabriëls, in diens #Eindejaars, tal van mensen 
een memorabele avond met stand-up comedy 
van het hoogste niveau.

Hoog tijd dus voor de volgende stap, zijn eerste 
vol-avondshow, 'Alleen'. Hierin probeert hij met 
zijn aanstekelijke tongval op z’n eentje de wereld 
rondom hem te begrijpen. Jeroen neemt je, met 
de nodige fantasie en absurditeit, mee in zijn 
zoektocht naar de ware ik.
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Zon. 19 maa. - 11u

Ensemble D'Atlántico

Cantares Populares

‘Cantares Populares’ is een zuiders programma 
van krachtige vurige passie afgewisseld met 
de ingetogenheid en puurheid van muzikale 
eenvoud.

Laat je bekoren en beroeren door dit innemend 
ensemble.

Anna Pardo Canedo (leerkracht KAVA): soprano 
Tille Van Gastel: dwars� uitiste 
Andrew Wise: pianist

Ensemble D'Atlántico voelt en vult elkaar 
perfect aan: geïnspireerd door Andrews 
betoverend klavierspel, prachtig aangevuld 
met de kleurrijke klanken van Tilles dwars� uit, 
dringt Anna’s stem binnen tot in het diepst van 
je hart en beroert het onberoerde.

Met Xavier Montsalvatge, Fernando Obradors, Manuel 
De Falle, Ernesto Hal� ter en Joaquín Rodrigo reizen 
we naar Spanje, terwijl Eduardo Caba, Ariel Ramirez, 
en Heitor Villa-Lobos ons naar Latijns-Amerikaanse 
oorden vervoeren.

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

C
o

m
e

d
y



P
o

d
iu

m
-

k
u

n
s

te
n

m
a

a

P
o

d
iu

m
-

k
u

n
s

te
n

m
a

a

22 23

T
h

e
a

te
r

F
a

m
i l

ie
vo

o
rs

te
ll

in
g

+
5

©
 Y

ou
ri 

D
irk

x

Zat. 25 maa. - 20u

Tristero

Iemand van ons

In die stroom van banale én interessante, 
scherpe én vage uitspraken, verschijnt de mens: 
kwetsbaar of sterk, eenzaam of niet, eerlijk en 
vals tegelijk.

De oerversie van ‘Iemand van ons’ werd in 
2005 gemaakt, nadien volgden met succes een 
Franstalige en een Portugese versie. Nu komt 
Tristero met een ‘remake’ met de frisse inbreng 
van actrices en acteurs met véél levenservaring. 
Niemand minder dan Mark Verstraete, Bob De 
Moor, Kristin Arras, Mieke Verdin, Els Olaerts 
en Mieke De Groote delen samen het bed.

“Een schot in de roos.” (De Standaard) 
“Klein tekstpareltje gebruikt theater tegelijk als 
spielerei en kansel.” (De Morgen) 
“Ze spelen een anoniem rondje “Wie ben ik?” en 
laten je zo samenzweerderig en zonder gêne 
delen in hun (bed)geheimpjes. Een dik uur food 
for thought, boeiend badend in eenvoud. Faut 
le faire.” (Cutting Edge) 

Concept en tekst: Peter Vandenbempt
Spel: Kristin Arras, Mieke De Groote, Bob De Moor, Els 
Olaerts, Mieke Verdin en Mark Verstraete
Vormgeving: Emma Denis
Uitvoering decor: Wing Nuts Decor
Fotogra� e: Youri Dirkx en Mirjam Devriendt
Coproductie: Kaaitheater en Perpodium
Met dank aan Tutti Fratelli, Sering, Kris Smet, Janine 
Bischops en Reinhilde Decleir. 
Speciale dank aan Sam Bogaerts, onze ‘compagnon de 
route’ die ons te vroeg verliet.
Tourneeplanning en promotionele ondersteuning: www.
thassos.be

Met de steun van de Belgische Tax Shelter en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Met wie zou u graag eens de lakens delen? 
En waar zou u het dan over hebben?

Tristero duikt met een clubje doorwinterde toneelspelers 
in bed. Daar wordt volop gepraat, over de liefde uiteraard, 
maar ook over de politiek en het leven. Met trefzekere 
humor tasten de spelers elkaar af, ze trekken de lakens 
naar zich toe en geven zich voorzichtig bloot. 

‘Iemand van ons’ is een voorstelling vol grote en kleine 
uitspraken. De clichés, citaten en geheimen volgen elkaar
 in hoog tempo op: over de Politiek, de Liefde en de Mens. 
De spelers leveren zo een ontwapenend grappige en 
onverwachte inkijk in hun privéleven en gedachtewereld. 

Wolvestr. 37
Tickets: € 20 / € 18 (-26 jaar, 55+)  
€ 16 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) 
€ 6 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Zon. 26 maa. - 15u

compagnie barbarie 

GRATIS CHIPS!

Want bij elke soort horen aparte gedragingen, 
verwachtingen, voorkeuren en eigenschappen.

Nochtans blijkt uit onderzoek dat de verschillen tussen 
mensen onderling véél groter zijn dan de verschillen 
tussen jongens en meisjes.

Toch vinden we het als mensheid blijkbaar 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 dat staat vast. Dat we aan die 
verschillen veel te veel belang hechten dat 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.

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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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.



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

Vrij. 31 maa. - 20u30 

Anemic Cinema 
(Artan Buleshkaj kwartet)

Iconoclasts

Julien Tassin (solo)

primitiv

Anemic Cinema (genoemd naar de kort� lm van 
dadaïst Marcel Duchamp) is een instrumentaal 
kwartet geleid door de in Gent gebaseerde 
gitarist/componist Artan Buleshkaj, die zich 
in dit project laat omringen door drie van 
de meest avontuurlijke jonge muzikanten uit 
de Belgische jazz/impro-scene: Rob Banken 
(altsaxofoon, klarinet), Steven Delannoye 
(tenorsaxofoon, basklarinet) en Matthias De 
Waele (drums).

Door het combineren van hoekige klanken en op ri� s 
gebaseerde passages uit heavy metal (groepen als Tyft, 
Zeus!, Meshuggah ... zijn op dit vlak inspiratiebronnen), 
metrische structuren en (vrij) geïmproviseerde secties 
uit (avant-)jazz, en harmonieën die doen denken aan 
modern klassieke componisten zoals Olivier Messiaen, 
Anton Webern ... creëert de groep een bedwelmende 
sfeer waarin bewaakt wordt dat herrie en kalmte, 
nervositeit en rust elkaar regelmatig afwisselen.

Centraal staat het ontbreken van een conventioneel 
basinstrument. Dit wordt niet als beperking gezien, 
maar als uitdaging: het weglaten hiervan opent de 
mogelijkheid voor andere instrumenten om de rol van 
fundament op zich te nemen (of net niet). Zo ontstaat 
een frisse groepssound. Ook compositorisch ontstaan 
hierdoor bepaalde uitdagingen die nieuwe manieren 
van muziek concipiëren met zich meebrengen, 
waarin volop ruimte is voor vrijheid binnen duidelijk 
afgebakende zones. Dit alles resulteert in een 
luisterervaring die zowel visceraal als zalvend is, die 
onvoorspelbaar is en tegelijk vertrouwd aanvoelt.

Julien Tassin is een gitarist met een sterke 
identiteit, iemand die de expressieve 
kracht van muziek hoog in het vaandel 
draagt. Zijn spel is rauw, emotioneel, 
lyrisch, maar bovenal compromisloos. 
Doorheen zijn composities en 
improvisaties gaat hij steevast op zoek 
naar de essentie, de puurheid.

In zijn werk combineert hij elementen van 
minimalisme, ambient, verwrongen harmonieën 
en repetitieve muziek in composities die blues, 
jazz, avant-garde en rockmuziek uitademen.

‘primitiv’ is zijn derde solo album en gaat over 
het menselijke bestaan in zijn meest primitieve 
en essentiële vorm. Een interpretatie van hoe we 
als mensheid onze planeet hebben bevolkt, hoe 
we samenkwamen en samenleefden, en hoe we 
weer uit elkaar vielen. De initiërende dimensie 
van het bestaan op muziek gezet. ‘primitiv’ is een 
zoektocht naar de essentie. De meeste tracks 
zijn heel spaarzaam, bestaan uit een handvol 
noten die nu eens eenmalig dan weer repetitief 
worden gespeeld, als een soort mantra waarin 
ruimte wordt gelaten voor improvisatie zonder 
enige beperking.

Muziek met een universeel karakter, waarin 
Europese, Amerikaanse en Afrikaanse elementen 
samenkomen.

In januari 2023 brengt de band zijn eerste 
langspeler uit (op Ramble Records), getiteld 
‘Iconoclasts’.

Artan Buleshkaj: baritongitaar
Rob Banken: altsaxofoon, klarinet
Steven Delannoye: tenorsaxofoon, basklarinet
Matthias De Waele: drums
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Zon. 2 apr. - 17u

Duo Osama & Lode

Duo qanun & cello

Osama en Lode zijn al jaren muzikale broeders. 
Wanneer ze echter als duo samen spelen, wordt 
pas echt duidelijk hoezeer ze beiden meesters 
zijn op hun instrument. Het resultaat is een 
muzikaal schilderij van intimiteit en emotie, 
kleurrijk en divers, met hier en daar een vleugje 
absurditeit, net als de muzikanten zelf.

Osama Abdulrasol (Qanun en compositie)

Osama Abdulrasol is componist, producer, qanunspeler 
en beeldend kunstenaar. Hij werd geboren in Babylon 
(Irak) en studeerde westerse muziek (klassieke 
gitaar) in het Verenigd Koninkrijk en Oosterse muziek 
(qanun of Arabische schootharp) in Irak. Hij won de 
Belgische cultuurprijs in 2013 en schreef muziek 
voor verschillende projecten, voor � lm, voor theater, 
maar ook voor enkele liederen. Hij arrangeerde en 
produceerde muziek voor en trad op met verschillende 
muzikanten met diverse achtergronden. Arabische, 
jazz, experimentele, Indiase, Turkse bands en meer.

Lode Vercampt (Cello)

Een klassiek cellist die op negenjarige leeftijd al 
laureaat was van de wedstrijd Jeunes Talent, Pro 
Civitate laureaat werd, de graad Meester in de 
Muziek haalde aan het Gentse Conservatorium 
en bij Il Novecento, I Fiamminghi en prima La 
Musica schitterde. Maar hij deelde ook het 
podium met Gorki, Jo Lemaire, Johan Verminnen 
en Dirk Blanchard. Hij staat regelmatig in 
muziektheaterproducties van het muziek Lod, 
met onder andere Hush Hush en de opera The 
Woman who walked into doors van Kris Defoort. 
Hij speelt ook nog bij Catherine Delasalle en 
Ambusch. Zijn meesterlijke techniek weerhoudt 
hem niet (integendeel zelfs) avontuurlijke 
paden op te zoeken op zijn cello.
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Gerhard Richter

St.-Martinuskerk
Kerkplein 1
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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Zon. 23 apr. - 15u

kunstZ & Mohanad Mukhtar

Sinbad

Voor iedereen vanaf 7 jaar 

Mohanad Mukhtar creëerde een visuele 
voorstelling waarin hij het jonge publiek 
meeneemt in zijn eigen avontuur. 

Geïnspireerd door ‘Duizend-en-een-nacht’ vertelt hij 
met ‘Sinbad’ een verhaal over een jongen die voor het 
eerst in zijn leven zijn verjaardag kan vieren.

De jongen is erg benieuwd maar ook zenuwachtig voor 
het feest. Hoe bereid je een verjaardagsfeest voor 
zonder ouders en familie om je heen? Want iedereen is 
achtergebleven in Bagdad. 

Mohanad nodigt je uit op zijn verjaardagsfeestje. 
Vier je mee?

Na de voorstelling gaan de kinderen samen aan de slag 
rond het thema van de voorstelling, in de vorm van een 
feestje: door verhalen te delen, te tekenen, samen te 

dansen en plezier te maken, werken ze samen 
aan Sinbads verjaardagscadeau.

Concept en spel: Mohanad Mukhtar
Tekeningen: Zahra Eljadid
Muziek en sound: Noah Melis
Choreogra� e: Paulo Guerreiro
Scenogra� e: Studio Kuurjeus
Coaching: Greet Vissers
Productie: kunstZ in coproductie met Stormopkomst 
en WIPCOOP/Mestizo Arts Platform
Met de steun van BeHuman vzw, WALPURGIS, 
Fonds Voor Talentontwikkeling/Fameus, Rataplan, 
Koen Depoortere en An Wuyts

Wolvestr. 37
Tickets: € 10 / € 8 (volwassene / kind) 
€ 9 / € 7 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2
volwassene / kind) 
€ 3 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
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Vrij. 21 apr. - 20u30

Eva Binon & Jason Dousselaere 

Catharsis 
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Eva Binon is theatermaker en actrice en Jason 
Dousselaere is muzikant (The Violent Husbands, 
Teddiedrum) en theatermaker. Ze delen een 
ontzag voor de glorieuze, tot falen gedoemde 
mens. Ze kijken vol verwondering naar de wereld 
die meer en meer door de mens beheerst lijkt 
te zijn. Dat besef vervult hen met trots, angst en 
mededogen. Hun favoriete antwoord is humor. 
Samen maakten ze eerder Pygmalion en bouwen 
met Catharsis verder aan een drieluik. Met deze 
nieuwe voorstelling willen ze het begrip catharsis 
herdenken.

Tekst, concept en spel: Eva Binon, Jason 
Dousselaere 
Coaching: Elisa Demarré, Marijke Pinoy 
Decor: Jan Palinckx, Sam Declercq 
Lichtontwerp: Lucas Van Haesbroeck 
Muziek: Jason Dousselaere 
Productie: Frieda, Nona 
Met steun van de Vlaamse overheid, De Grote Post, 
KVS, Eubelius, CC De Schakel, CAMPO

In een wereld waar tegenstellingen tussen 
mensen beladen zijn door het gewicht van 
geschiedenis gaan twee spelers op zoek 
naar de mogelijkheid tot catharsis, ook wel 
emotionele zuivering. Wat is het waanzinnig 
louterend feest voor het universum, het publiek 
en tenslotte voor deze twee eenzame � guren? 

De makers vinden een handlanger in De vertellingen 
van Duizend-en-één-nacht waarin Sheherazade de 
sultan intelligent van de waanzin verlost. Ze verleidt 
hem nacht na nacht met een nieuw verhaal. Zo ontsnapt 
ze aan haar eigen dood en voorkomt ze die van de vele 
bruiden na haar. Ook Binon en Dousselaere dwingen 
door een grillige stroom aan verhalen een vrolijke 
wedergeboorte af voor het publiek en zichzelf. Door 
het vertellen en hervertellen proberen ze onze wereld 
vorm te geven, te begrijpen, te bedwingen maar zich er 
ook van te bevrijden. 

In hun wilde raamvertelling komen tal van thema’s aan 
bod. Wat is vergeving? Hoe komt men tot vernieuwing? 
Wat is wraak? Is het nodig om alle schulden te wissen? 
Hoe kunnen we afstand nemen? Welk o� er willen we 
brengen? Is het mogelijk om los te komen van onze 
eigen geschiedenis, de cyclus van gezamenlijke of 
individuele identiteit? En wilt u dat? 

Catharsis legt haar helende vinger op oude en moderne 
problemen.

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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Ze studeerde af aan het Lemmensinstituut, 
was een voormalige leerling van Ander Jormin 
en Bobo Stenson, en speelde met gevestigde 
acts als Chris Joris Band, Pierre Van Dormael 
Quartet, Barnill Brothers en Zap Mama. 

Lara Rosseel kan makkelijk beschouwd worden als 
één van de hardst werkende vrouwen in de Belgische 
jazzscene. Na het uitbrengen van een veelgeprezen 
debuutalbum, 'De Grote Vrouw' (2020), is het tijd om 
haar persoonlijke zoektocht voort te zetten.

Een reis die barst van dansende melodieën en 
verrassende ritmes, in een zone waar � lmische jazz en 
Afrikaanse traditionele roots elkaar ontmoeten.

Voor de nieuwe plaat 'Hert' (W.E.R.F. Records) heeft 
Lara zich laten omringen door een gloednieuwe band, 
met trompettist Sam Vloemans (Cargo Mas, Bram 
Weijters’ Crazy Men), gitarist Vitja Pauwels (Bombataz, 
warm bad, Naima Joris) en Sep François (The Colorist 
Orchestra) die zorgt voor ongewone klanken met 
vibrafoon/percussie. Wild card is percussionist Angelo 
Moustapha. 

Verwacht een album dat verschuift van rijke arrange-
menten naar meer intieme stukken, full band composities 
afgewisseld met kleine auditieve schilderijtjes. Muzikale 
en creatieve vrijheid met groove en ingenieus samen-
spel als enige precedenten.

Zoals het hert waarnaar de Nederlandse albumtitel 
verwijst, dartelt deze plaat van de ene beleving naar 
de andere. Het is een spel van intuïtief muzikaal 
experimenteren, een onbekend avontuur waarbij het 
buikgevoel voorop staat. De muziek weerspiegelt 
een verbinding tussen twee polen: etherische zachte 
sierlijkheid staat tegenover stevige geaardheid. 
Meeslepend, daadkrachtig en uniek.

Lara Rosseel: bas, composities
Sam Vloemans: trompet, bugel
Vitja Pauwels: gitaar
Sep François: vibrafoon, percussie
Angelo Moustapha: drums, percussie

Vrij. 12 mei - 20u30

Lara Rosseel Quintet 

Hert + Support
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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)

Zat. 13 mei - 20u

Utopia Ensemble 

Ohimé!

De Vlaams-Italiaanse roots van het madrigaal, 
met werken van De Rore (°Ronse, 1515), De 
Wert, Marenzio, Monteverdi en anderen.

“O wee!” of “Zo zoet is de kwelling” … toegegeven, het 
klinkt niet zo smachtend of smartelijk als dezelfde 
woorden in het Italiaans: “Ohimé” en “Si dolce è il 
tormento”. De Italiaanse taal is een basisingrediënt 
van het madrigaal. In dat zestiende-eeuwse genre 
worden passie, liefdesgeluk en -ongeluk bezongen. 
Wist u echter dat dit typisch Italiaanse genre eigenlijk 
nooit had kunnen bestaan zonder de grote invloed van 
Franco-Vlaamse componisten?

In dit programma brengt Utopia Ensemble een muzikale 
schildering van prachtige gedichten van Guarini, 
Ariosto en andere Italiaanse poëten. De luisteraar wordt 
meegenomen in een expressieve reis tussen verlangen 
en smart, tussen liefde en ontrouw. 

De intense gedichten waarin de menselijke 
gevoelens op een gera�  neerde manier tot 
uitdrukking komen, worden helemaal tot leven 
gewekt in een polyfoon weefsel. Deze madrigalen 
zijn stuk voor stuk pareltjes van expressiviteit die 
door Italiaanse en Vlaamse meesters werden 
gecomponeerd.

Michaela Riener: mezzo
Bart Uvyn: contratenor
Adriaan De Koster: tenor
Lieven Termont: bariton
Guillaume Olry: bas

St.-Martinuskerk
Kerkplein 1
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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Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor 
experiment met extended techniques en 
effecten.

Benjamin Hermans: bariton/klarinet/basklarinet
Stan Maris: accordeon
Emanuel Van Mieghem: contrabas
Nicolas Van Belle: gitaar/bouzouki/fx

Suura is een instrumentaal kwartet dat origi-
nele composities brengt die zich focussen op 
vrije improvisatie, klankkleur en textuur.

Binnen Suura is er een gedeelde interesse naar ex-
perimentele technieken, textuur en klankimprovisatie 
leidde tot onverwachte muzikale interacties en uitda-
gende composities van de bandleden.

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

Zat. 10 juni - 20u

don Marsh V
  
(akoestisch kwintet Wouter Van den Broeck)

Suura
  

“Zowel spontaan als geordend, even roman-
tisch als abstract. Soms onbedwingbaar 
swingend, vaak bedwelmend lyrisch. Bedenk 
een muzikaal universum met architecturale 
elementen van Beethoven begeleid door de 
vrije geest van Mingus.” 

don Marsh V is een akoestisch kwintet opgericht door 
pianist Wouter Van den Broeck. Met zielsverwant en 
opkomend talent Warre Van de Putte als saxofonist, 
drummer Matthias De Waele en bassist Janos Bruneel, 
stelde hij een groep samen met enkele van de grootste 
jazztalenten van Belgische bodem. Trompet-ster Jean-
Paul Estiévenart is het verrassingselement. 

Voor zijn debuut componeerde pianist Wouter 
Van den Broeck de ‘Marshland Sonate’, een werk 
dat bestaat uit verschillende bewegingen die 
verbonden zijn door melodische motieven en 
toonaardrelaties, en waar improvisatie steeds 
een grote rol speelt. De composities van Janos 
Bruneel komen uit een gelijkaardig universum. 
Het tegengewicht: inventieve swingende 
composities die de connectie met de zwarte 
Amerikaanse origine van het genre intact 
houden. 

Wouter Van den Broeck: piano & composities
Janos Bruneel: bass & composities 
Matthias De Waele: drums 
Jean-Paul Estiévenart: trompet 
Warre Van de Putte: saxofoon
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Zat. 3 dec. ‘22 
t.e.m. zon. 15 jan. ‘23

Ronse Drawing Prize

54e Grote Prijs Actuele
Tekenkunst Ronse

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30
(gesloten op 24/12-25/12 en 31/12-01/01)
Gratis toegang

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 bestond uit: Denitsa 
Todorova, Philippe Van Cauteren, Rinus Van de 
Velde en Els Wuyts.

©
 A

rt
hu

r V
an

ob
os

t

fe
b

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30
Opening op vrijdag 10 februari om 20u met performances 
Gratis toegang

In de tentoonstelling ‘Lightness’ maken 
lichtheid, licht en beweeglijkheid de 
dienst uit. Lichtheid als antoniem 
van zwaarte, als bron van helderheid, 
als � uïditeit, als vermogen tot 
beweeglijkheid die kunst in staat stelt 
om te ontsnappen uit de klauwen van 
negatieve gedachten. 

Maar vergis je niet, achter die lichtheid schuilt ook 
een geladenheid. De tentoonstelling visualiseert 
een soort vloeibaarheid waarbij de weerloze 
kunst tussen de vingers van de gebalde vuist 
van het kwaad glippen kan.

In het achterhoofd koesteren de kunstenaars 
echter de gedachte dat wat er ook zij, kunst 
nooit zwicht, steeds weer ontkiemt, herrijst en 
uit de grond schiet daar waar de vijand het 
niet verwacht. Een statement van positivisme, 
bewustmaking en volharding.

Met werk van Jürgen Augusteyns - Joost 
Colpaert - D.D. Trans - Johan Gelper - John 
Van Oers - Bart Vandevijvere - Laura Viale

In de tentoonstelling ‘Lightness’ maken 
lichtheid, licht en beweeglijkheid de 
dienst uit. Lichtheid als antoniem 
van zwaarte, als bron van helderheid, 
als � uïditeit, als vermogen tot 
beweeglijkheid die kunst in staat stelt 
om te ontsnappen uit de klauwen van 

Zat. 11 feb. ‘23 
t.e.m. zon. 5 maa. ‘23

Groepstentoonstelling

37



38

T
e

n
to

o
n

-
s t

e
lli

n
g

e
n

A
m

a
te

u
r k

u
n

s t

T
e

n
to

o
n

-
s t

e
lli

n
g

e
n

S
c

h
il

d
e

r -
 &

 I
n

s t
a

ll
a

t i
e

ku
n

s t

Zon. 2 apr. ‘23 
t.e.m. zon. 23 apr. ‘23

Groepstentoonstelling 
Yves Vermeersch
Adi Steurbaut
Miejef Callaert
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Zat. 11 maa. ‘23
t.e.m. zon. 19 maa. ‘23

Tentoonstelling 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen

KIJK!

Ben je nieuwsgierig naar wat onze jonge 
kunstenaars (leeftijd 6-12 jaar) zoal maken? 

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag 
van 14u tot 17u30
Opening op zondag 2 april om 11u
Gratis toegang

Miejef Callaert heeft een passie voor aquarel in zijn 
vele aspecten. Ze toont een selectie uit haar jarenlange 
artistieke parcours plein air en in haar atelier in Ronse. 
Inspiratie vindt ze in de natuur, landschap, bloemen, 
droombeelden, het abstracte. Een doorlopend 
bewonderen en uitdrukken, geïnspireerd en technisch 
ervaren. Een wereld van kleur en vorm. 

Adi Steurbaut noemt zichzelf een retro-kunstenaar, 
een retro-constructivist. Hij grijpt terug naar het 
bloeiende en boeiende kunstleven van zowat 100 
jaar geleden en laat zich inspireren door De Stijl en 
Piet Mondriaan, door het suprematisme en Kazimir 
Malevich, door dada en Kurt Schwitters. Kleur is zijn 
huismerk en het boek ‘KLEUR IS POËZIE’ is een zeer 
recente (dec. 2022) uitgave over een kleurrijk oeuvre 
van meer dan 40 jaar.

Yves Vermeersch was in zijn kinderjaren al gefascineerd 
door de schilderkunst van zijn grootvader die hem de 
aanzet gaf om zich op artistiek vlak te uiten en zich 
te verdiepen in de boeiende wereld van de kunst. 
Hij volgde twaalf jaar lang Tekenen, Schilderkunst 
en Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie in 
Oudenaarde, waarvan acht jaar intensieve opleiding 
in de beeldhouwkunst. Zijn driedimensionale werken 
zijn geëvolueerd met de tijd, ook door opdrachten 
te mogen uitvoeren voor een groot kunstenaar wiens 
manier van werken en kijk naar kunst een wereld liet 
opengaan.        

Grijp je kans en bezoek de expo "KIJK!". De 
leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse 
Ardennen laten kijken en verwonderen ...

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30
Opening op zaterdag 11 maart om 10u30
Gratis toegang
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Zat. 29 apr. ‘23
t.e.m. zon. 14 mei ‘23

Week van de Amateurkunsten
Thema 'Liefde voor …'

Wolvestr. 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u30
Opening op vrijdag 28 april om 20u
Gratis toegang

START TICKETVERKOOP: 

donderdag 15 december 2022

Liefde voor de (amateur)kunst!

Ondersteuning van lokaal artistiek talent, het ligt 
het cultuurcentrum na aan het hart. Ook dit jaar 
biedt CC De Ververij lokale vrijetijdskunstenaars 
(al dan niet in verenigingsverband) een platform 
om naar buiten te treden met hun werk. 

Liefde voor …  dans, theater, schilderkunst, tekenkunst, 
beeldende kunst, poëzie, gra� ek, muziek …?  

In deze groepstentoonstelling krijgen alle kunstvormen 
liefdevol een plek toegewezen!
Zelf deelnemen? Inschrijven kan tot 14 april via mail naar 
info@ccdeververij.be.

Na de inschrijvingsperiode ontvang je van CC De Ververij 
een mail met verdere info.
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Don. 26 jan.

Gedichtendag - Feest

Gedichtenwandeling om 18u 
+ concert Buurman om 20u30

Voor deze twintigste editie werd gekozen 
voor het thema ‘Feest’. In samenwerking met
CC De Ververij, de bibliotheek en de 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen brengt de 
werkgroep dit jaar poëzie en performances in 
het hart van de stad ‘De Vrijheid’. 

In het cultuurcentrum wordt er gezorgd voor 
een poëtisch muzikaal hoogtepunt: Buurman 
brengt verhalen en nummers die niemand 
onberoerd laten (zie p. 9). 

Na twee digitale edities kan de werkgroep Gedichten-
dag van CultuurLink terug aanknopen met de stilaan 
traditionele gedichtenwandeling. 

Woe. 22 feb. - 14u 

Moonbound  (+6)

Woe. 12 apr. - 14u 

De Flummels  (+6)

Meer Cinema9600:

Zat. 11 feb. - 17u - Pim & Pom, het grote avontuur (+4)
Zat. 11 feb. - 20u - Parasite* (+16)
Zat. 18 maa. - 20u - Interstellar* (+12)
Zat. 1 apr. - 20u - Mon oncle* (+12)

Info & reservatie: 
www.kunstacademievlaamseardennen.be - kunstacademie@ronse.be - 055 23 28 85

Woe. 28 juni - openluchtfilm*, n.t.b. (gratis)

*mét voorbeschouwing en bar achteraf

Peter vertrekt op een magisch avontuur om zijn 
kleine zusje te redden van het verschrikkelijke 
maanmonster.

1835, de Galapagoseilanden. Ed en zijn zus Bo zijn 
Flummels - schattige, pluizige beestjes in de vorm van 
een donut. Ze zijn onhandig, allesbehalve populair en 
doen heel erg hun best om erbij te horen.

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

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

Vertrekpunt wandeling: De Passage, Sint-Martensplein 9
Locatie concert: CC De Ververij, Wolvestraat 37
Prijs (wandeling + concert): € 12
Tickets: Webshop Ronse - info@ccdeververij.be - 055 23 28 01
Info: www.ronse.be - www.ccdeververij.be
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Wolvestr. 37
Prijs: € 3 (volwassene / kind)
€ 2 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 1 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)
Tickets: Webshop Ronse - info@ccdeververij.be
 055 23 28 01
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Sint-Hermesbasiliek 
info@ccdeververij.be
055 23 28 01

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

info@ccdeververij.be
055 23 28 01

Zat. 6 mei

Memories

Een organisatie van Vrouwen In Beweging i.s.m. CC De 
Ververij

Praktische info volgt!

D
iv

e
rs

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

TERUGBLIK
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VERTELLINGEN, 
MUZIEK 
& DANS
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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.

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.

• Door onvoorziene omstandigheden 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: 

donderdag 15 dec. 2022
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AGENDA jan. - jun. 2023

PODIUMKUNSTEN           

jan.
Tekenconcert   Zon. 8 jan. - 15u Kristof Roseeuw, Yannick Peeters, Peter Jacquemyn - Drawing Basses

  In het kader van Ronse Drawing Prize

Film Zon. 8 jan. - 18u Films Rinus Van de Velde - The Villagers + La ruta natural

 In aanwezigheid van de kunstenaar - In het kader van Ronse Drawing Prize

Klassiek Zon. 22 jan. - 17u Ataneres Ensemble - Fireworks for Clarinet

Pop Don. 26 jan. - 20u30 Buurman - Vuurman - In het kader van Gedichtendag

Comedy Vrij. 27 jan. - 20u30 Veerle Malschaert - Je Suis Pippi (dans le kakka)

Familie (3+) Zon. 29 jan. - 15u Zannemie en de bende - Puree kan je hier niet eten

feb.
Folk Zat. 4 feb. - 19u30 Kadril + folkbal met Broes - Jolie Flamande + support : accordeonklas van

  de Kunstacademie Vlaamse Ardennen o.l.v. Karin Van Steenlandt

Comedy Vrij. 17 feb. - 20u30 Belgium’s Least Wanted

Jazz Zat. 18 feb. - 20u Profound Observer & Bert Joris - I.s.m. JazzLab + support

Chanson Zon. 19 feb. - 17u Filip Jordens - Hommage à Brel (quartet) 

Familie (6+) Woe. 22 feb. - 14u Cinema9600 - Moonbound

maa.
Pop/Country Zat. 11 maa. - 20u Liselotte Van Dooren - Country Soul

Jazz/Literatuur Zon. 12 maa. - 19u Too Many Fish - 10 jaar Too Noisy Fish, met Dimitri Verhulst 

Nordic/Causerie Don. 16 maa. - 20u30 Annemie Struyf  & Soetkin Baptist - Dromen uit Het Hoge Noorden 

  I.s.m. Bibliotheek Ronse

Comedy Vrij. 17 maa. - 20u30 David Galle - Joepie

Klassiek Zon. 19 maa. - 11u Ensemble D'Atlántico (Anna Pardo Canedo, Tille Van Gastel, Andrew Wise)

  Cantares Populares

Comedy Vrij. 24 maa. - 20u30 Jeroen Verdick - Alleen

Theater Zat. 25 maa. - 20u Tristero - Iemand van ons

Familie (5+) Zon. 26 maa. - 15u compagnie barbarie - GRATIS CHIPS!

Jazz Vrij. 31 maa. - 20u30 Anemic Cinema (Artan Buleshkaj kwartet) / Julien Tassin (solo) 

  Double bill - Iconoclasts / primitiv

  

apr.
Global/Klassiek Zon 2 apr. - 17u Duo Osama & Lode - Duo qanun & cello

Familie (6+) Woe. 12 apr. - 14u Cinema9600 - De Flummels

Theater Vrij. 21 apr. - 20u30 Eva Binon & Jason Dousselaere - Catharsis

Familie (7+) Zon. 23 apr. - 15u kunstZ & Mohanad Mukhtar - Sinbad

TENTOONSTELLINGEN           

dec.
Zat. 3 dec. '22 > zon. 15 jan.  54e Grote Prijs Actuele Tekenkunst - Ronse Drawing Prize

 Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30 (gesloten op 24/12-25/12 en 31/12-01/01)

 Wolvestraat 37 - Gratis toegang

feb.
Zat. 11 feb. > zon. 5 maa.  Groepstentoonstelling Lightness 

Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30

 Opening op vrij. 10 feb. om 20u met performances - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

apr.
Zon. 2 apr. > zon. 23 apr.  Groepstentoonstelling Yves Vermeersch - Adi Steurbaut - Miejef Callaert

 Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30

 Opening op zon. 2 apr. om 11u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zat. 29 apr. > zon. 14 mei  Week van de Amateurkunsten - Thema: ‘Liefde voor …’   

 Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30

 Opening op vrij. 28 apr. om 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

CULTUUREVENEMENTEN           

jan.
Don. 26 jan.  Gedichtendag - Feest - Gedichtenwandeling + concert Buurman

CultuurLink i.s.m. Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Bibliotheek Ronse & CC De Ververij

mei
Zat. 6 mei   Memories - Vertellingen, muziek & dans 

Vrouwen In Beweging i.s.m. CC De VerverijA
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mei
Jazz Vrij. 12 mei - 20u30 Lara Rosseel Quintet - Hert + support

Klassiek Zat. 13 mei - 20u Utopia Ensemble - Ohimé! (Vlaams-Italiaanse roots van het madrigaal)

juni
Jazz Zat. 10 jun. - 20u don Marsh V (akoestisch kwintet Wouter Van den Broeck) / Suura

  Double bill
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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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