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Gemeenschapscentrum Het Koetshuis

V
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis – Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal
dankt haar full partners in cultuur:

Kleemputtenstr. 95
1770 LIEDEKERKE
Tel. 053 68 04 99

Kon. Albertstr. 142
1760 O.L.V.-LOMBEEK
054 34 11 34

Ninoofsesteenweg 55
1760 Roosdaal
info@bma-ergonomics.be

Geeroms Göte

Kraanstraat 34, Borchtlombeek

HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES
voor hulp in uw thuishouding
of voor een toffe job in eigen streek

PICOBELLO bvba
Bievegemberg 6
1760 ROOSDAAL

Eindelijk! We kunnen je het programma voor het nieuwe seizoen aanbieden. In
deze brochure vind je er alles over.
Met grote zorg kozen we 9 voorstellingen uit voor het avondaanbod. Stuk voor
stuk zijn ze de moeite waard om bij te wonen. Dit seizoen steken we meermaals
de grenzen over: we haalden Tsjechische topmusici naar Roosdaal, we strikten
Jimmy Moliere voor een avondje jazz en de tonen van Tzigani zullen voor een
wervelend spektakel zorgen. Verder vullen enkele bekende namen de hele affiche
op en sluiten we af met een klapper van formaat.
Neem rustig je tijd om de brochure te lezen en de abonnementsformules uit te
pluizen. Je zal zien dat je dankzij de verschillende abonnementsformules enkele
leuke avonden UiT in Roosdaal in je agenda kan noteren. Ben je een goedlachse genieter of wil je iets ontdekken, hou je eerder van een verrassing of wil je
gewoon een ‘bekende kop’ van dichtbij zien, is muziek één van je passies of ... dan
vind je in ons aanbod zeker je gading.
Welkom!

Voor AGB Roosdaal
secretaris
Johan Van Lierde

WOORD VOORAF

Beste,

voorzitter
Leon Brion

Kantoor: Strijtemplein 15
Toegang bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n, 1760 Roosdaal
www.koetshuisroosdaal.be • info@koetshuisroosdaal.be • 054 89 49 02
BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekeningnummer: 091-0178024-58
V.U . AGB Roosdaal • Leon Brion • Brusselstraat 15 • R oosdaal
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BART HERMAN
‘Tweezaam’

vrijdag

24 september 2010

20.30 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
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‘Met zijn tweeën een eenheid vormend’ omschrijft van Dale
‘tweezaam’, en ’t is inderdaad wat singer-songwriter Bart
Herman beoogt met zijn nieuw programma. Slechts begeleid
door 1 muzikale kompaan vertelt hij het verhaal van de zangerschrijver-componist die hij is. Hoe het begon, door wie en wat
hem heeft geïnspireerd en beïnvloed; hoe hij via het Engelstalig country-rock circuit in Noord & Zuid-Amerika terechtkwam
om – terug thuis- uiteindelijk te kiezen voor het Nederlandstalige lied.
Net die osmose van Angelsaksische en Latijnse muziek, voorzien van stijlvolle teksten maakt Bart Herman tot een unicum
in het Nederlandstalige muzieklandschap. ‘Tweezaam’ is een
bijzonder gevarieerd programma dat vooral opvalt door zijn
eenvoud. Twee artiesten die verschillende muziek- en taalculturen simpelweg versmelten tot 1 tweezaamheid.

AN NELISSEN

‘Zus (Heden geen porno)’
try-out

An is zelf een zus. Ze heeft 4 broers en 2 zussen. “Zo’n familie
is een leuke leerschool voor de rest van je leven. Je leert wat
mannen en vrouwen onderscheidt van elkaar en je leert vooral
hoe ze zich in groep tegenover elkaar gedragen. Maar op een
gegeven moment kom je toch altijd op een punt waar je denkt:
ben ik echt familie van die mensen?”
Daarover gaat ‘Zus’: over hoe je je eigen familie, heel je leven
met je meedraagt, tegen wil en dank. Dat geeft veel leuke momenten, maar ook wel eens pijnlijke. En daarnaast gaat het ook
een beetje over een generatie jongeren die een seksindigestie
heeft, door het overaanbod aan porno op het internet. Maar
dat, zo zal u ontdekken, is slechts de aanleiding tot een prettig
avondje roeren in familiegeheimen zoals iedereen er heeft.
Het belooft alweer een uiterst herkenbare en vooral hilarische
show te worden, die het publiek bij momenten recht in het
hart zal treffen.

zaterdag

27 november 2010
20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 14,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 12,00 euro
Groep/Pashouder: 13,00 euro

Met:
Tekst:

An Nelissen
An Nelissen &
Peter Perceval
Regie:
Peter Perceval
Productie: Drie Pees vzw
Website

www.driepees.be
www.annnelissen.com
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›

CESKÉ TRIO
‘Concert
klassieke
muziek’

zaterdag

11 december 2010
20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro

ˇ
Ceské
Trio is een ensemble van superlatieve kwaliteit, wereldwijd geroemd als uitmuntend representant van de fameuze
Tsjechische muzikale traditie.
ˇ
Ceské
Trio oogst telkens weer eclatant succes bij jaarlijkse concertreizen naar de Verenigde Staten, Korea en Japan. Na meerdere tournees in ons land de afgelopen decennia zijn ze ook bij
ons op vele concertpodia uitgegroeid tot één van de absolute
favorieten.
ˇ
In de thuishaven Praag wordt Ceské
Trio als ensemble van het
hoogste cultureel belang enorm gewaardeerd. Zo speelt op
ˇ
23 februari 2011 Ceské
Trio in het Rudolfinum hét concert naar
aanleiding van de 200-jarige verjaardag van de stichting in 1811
van het Praagse Conservatorium.
Het concert in Roosdaal start met een lichtvoetig meesterwerkje van Joseph Haydn, het beroemde Trio all Ongarese. Het
Trio van Felix Mendelssohn zingt en swingt en straalt een sfeer
van allesomvattend geluk uit. In de prachtige elegie van Josef
Suk overheerst de befaamde Slavische melancholie. Het levendige Trio opus 21 van Antonin Dvorak bruist van energie, maakt
grote sier met verfijnde en elegante variaties en eindigt met
een finale boordevol optimisme en levensmoed.
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GILI

‘Iedereen
paranormaal’

Opgejaagd door de recente media-tsunami van waarzeggers, babyfluisteraars en zesde zintuigen, ziet menig gezond medemens de bomen door het bos der helderzienden niet meer. Wanhoop, verwarring
en radeloosheid maken zich meester van de zelfs meest sceptische
cynici onder ons!
Gelukkig duikt in deze apocalyptische tijden een gedreven gids op:
Gili!
Stijlvol fietst hij rond in het mistige universum der paragnosten en
doet de nevel optrekken rond de Rasti Rostelli’s en Jomandas dezer
wereld. Op een geslepen manier geeft hij mediums een koekje van
eigen deeg. Dié hadden ze niet zien aankomen!
“Iedereen Paranormaal” is de verbluffende en bij wijlen hilarische
nieuwste productie van Gili. In deze zeer interactieve voorstelling
verrast Gili niet alleen zijn publiek maar verbazen de toeschouwers
ook zichzelf! Of wat zou ù zeggen als ù plots de gedachten van een
zaalgenoot kon lezen?
Gili (aka Lieven Gheysen) brengt een hilarische mix van absurditeiten
en visuele comedy en behoort hiermee al jaren tot het kruim van de
Vlaamse Comedy. In de voorbije jaren was Gili een graag geziene gast
in tal van culturele centra, comedy-festivals, schouwburgen en feestzalen, op stoom- en supersnelle treinen, vliegtuigen en cruises. Met
zijn unieke mix van comedy en magie toerde Gili de voorbije jaren
van Praag tot New York, van de Schotse Highlands tot in de Sahara!
In 1994 brak Gili door bij het grote publiek en dit als gastact met “De
Nieuwe Snaar Revue” op tournee. Dat smaakte naar meer en Gili
begon aan zijn eerste avondvullende show : De(s)illusie (1996), later
gevolgd door De RockaGili Comedy Sideshow (2002), Geboeid (2005),
Gilicatessen (2007) en Iedereen Paranormaal (2009).

zaterdag

18 december 2010
20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Tekst en spel: Lieven Gheysen
Techniek: Alexander Ronsse
Productie & Management:
Chris Verhaeghe / Surpluz vzw
Website: www.gili.be
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THE
JIMMY MOLIERE
JAZZQUARTET

vrijdag

21 januari 2011

20.30 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 10,00 euro
-26 jaar, +55 jaar: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00 euro
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Je zal je terecht afvragen wie Jimmy Moliere is. Neem even de tijd voor
wat we vonden in de rijk gevulde biografie van Jimmy Moliere.
‘In 1980 overleed de gitarist van Fats Domino onverwacht, net voor een
belangrijk optreden in Dallas. De zoon van Fats, Antione Jr, belde Jimmy want hij was de enige gitarist die op dat moment zonder repetitie
kon invallen. Vanaf die allereerste keer met Fats Domino werd Jimmy
zijn leadgitarist! Meer dan 25 jaar lang reisden ze de hele wereld rond.
Hij speelde in elke belangrijke concerthal, de hele planeet rond. Jimmy
Moliere is dus logischerwijze het best gekend als Fats Domino’s gitarist.’
Op de noodlottige 29ste augustus van 2005 vernielde de orkaan
Katrina Jimmy’s huis nabij New Orleans. Jimmy, zijn Belgische echtgenote Sabine en hun dochtertje Aline weken uit naar België. Nadat de
bouw van hun nieuwe woning was voltooid, vond Jimmy opnieuw de
tijd om zijn favoriete muziek te bestuderen en te spelen. Hij keerde
terug naar zijn enige en ware muzikale liefde: de traditionele, authentieke
gitaarstijl van Wes Montgomery. Wes stierf in 1968 maar iemand moest
zijn muzikale erfgoed veilig stellen. Iemand moest die toorts brandend
houden. Met het enthousiasme van een jong veulen startte Jimmy zijn
eigen jazzkwartet, The Jimmy Moliere Jazzquartet. Begeleid door ervaren klassemuzikanten speelt hij een veelzijdige mix van eigen composities en alternatieve versies van klassiekers. Gezien zijn levenslange
ervaring als professionele gitarist, weet Jimmy perfect wat een publiek
wil horen. Bovenop zijn unieke gitaarcapaciteiten, met die volle, krachtige akkoorden als handelsmerk, bezit Jimmy de gave om zijn nummers
in het geheugen van zijn toeschouwers vast te ankeren.
Kortweg: wereldklasse en niet te missen!

BERT KRUISMANS

‘Geen gezeik,
iedereen rijk!’

© Alain Trelu

try-out

Wie zegt dat hij voor geld niet te koop is, heeft simpelweg zijn prijs nog
niet gehoord.
Wie eindelijk binnen is, is meestal zo bang dat hij amper nog buiten komt.
Solidariteit is voor de armen. Bij een schipbreuk zijn het ook altijd de
mensen, die in het water liggen, die vinden dat er nog genoeg plaats is
in de reddingsboot.
Geld doet rare dingen met een mens. En een mens doet rare dingen met
geld.
Bert Kruismans pakt het laatste taboe aan: Geld. Want wie praat er graag
over geld? Misschien wel over dat van een ander, maar over dat van onszelf? Wie het niet heeft, wil het heel graag. Wie het wel heeft, krijgt er
vaak problemen mee.
In zijn nieuwe show geeft Bert zijn eigen visie op de financiële crisis, de
kleine aandeelhouder en de graaicultuur. Hij legt de topmanagers op de
barbecue en bekijkt en fileert de vloek van de “Manager van het Jaar”.
Heel wat mensen die deze titel de afgelopen jaren opgespeld kregen,
kwamen daarna bepaald onzacht in aanraking met het gerecht. Of hun
bedrijven geraakten plots serieus in de problemen. Zou het dan echt
waar zijn dat wie financieel succes heeft, zijn ziel verkoopt aan de duivel?
Eu u zelf? Wat zou u allemaal doen als u de lotto wint? Bert Kruismans
kan wel een aantal dingen bedenken. Hij doet het allemaal voor u!! En
natuurlijk ook een beetje voor het geld!

vrijdag

4 februari 2011
20.30 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Met:
Tekst:

Bert Kruismans
Bert Kruismans &
Peter Perceval
Regie:
Peter Perceval
Productie: Drie Pees vzw
Website

www.driepees.be
www.kruismans.be

Dit programma wordt niet
gesponsord door Fortis.
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HANNELORE
BEDERT

‘Helemaal alleen’

zaterdag

26 maart 2011
20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro

Hannelore Bedert leverde in september 2008 met haar debuut
CD “Wat Als” een indrukwekkend visitekaartje af met grijsgedraaide singles als JANKER, HELEMAAL en ALTIJD NOOIT MEER.
Met onder andere de Nederpopprijs en de Nekkaprijs op zak en
enkele memorabele duetten met Bart Peeters en Raymond van
het Groenenwoud maar vooral met eigen werk, lost ze intussen alle verwachtingen in. Ze kreeg als debutant het Sportpaleis muisstil tijdens de Nekka-nacht en zal dit in GC Het Koetshuis nog eens overdoen.
Dit najaar is ze opnieuw gevraagd voor de Radio1-sessies door
niemand minder dan Bart Peeters en intussen broedt ze op
nieuw werk. Midden 2010 moet haar nieuwe CD in de winkel
liggen en voordien zal er nieuw singlemateriaal uit de radio
knallen.
Hannelore Bedert creëert met haar band een sound die varieert van ingetogen en breekbaar tot ruig en meeslepend.
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EMILIA KIROVA
& TZIGANI
‘BBBB’

Gipsy band Tzigani speelt zigeunermuziek uit Oost-Europa :
Rusland, Hongarije, Roemenië, de Balkan. De Bulgaarse zigeunerzangeres en violiste Emilia Kirova is frontvrouw en zorgt
voor een wervelend spektakel, zij zingt onder meer muziek van
Goran Bregovic, gecomponeerd voor verschillende bekende “zigeunerfilms” van Emir Kusturica. De muzikanten van Tzigani
zijn grotendeels zigeuners uit Hongarije en Roemenië en spelen hun eigen muziek op de virtuoze manier waarvoor zigeunermuzikanten bekend staan. De basisbezetting van de groep
is : Pal Szomora (Hongarije), viool; Iulian Jantea (Roemenië), accordeon; Istvan Szomora (Hongarije), cymbalom en/of gitaar;
Herman De Rycke (België), contrabas.

zaterdag

16 april 2011
20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 12,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro

Emilia Kirova (Bulgarije), viool en zang, is de gastzangeres die
de rol van frontvrouw in volle glorie waarmaakt. De titel BBBB
staat voor Boergas, Boedapest, Boekarest, Brussel, de steden
waar de muzikanten vandaan komen.
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HET BRUSSELS VOLKSTHEATER
oftewel

HET BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER
‘Oud papee’ (een stuk van Stany Crets)

zaterdag

21 mei 2011

20.00 uur

Schouwburg
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis
Ticketprijs: 15,00 euro
Abonnement, -26 jaar,
+55 jaar: 12,00 euro
Groep/Pashouder: 13,50 euro
Auteur: Stany Crets
Regie: Marc Bober
Spel: Gertjie Bryssinck,
Robert Delathouwer
en Claude Lammens
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‘Oud Papier’ toont ons een ouder echtpaar, wier samenleven
blijkbaar aan één hangt met halve waarheden en hele leugens.
Samen met een huisvriend, vormen man en vrouw een rustig
‘ménage à trois’. Ze hangen samen als oud papier, dat aan elkaar is vastgeklit. Maar bij het opruimen van een kamer komt
via een oud dagboek en een vergeelde doodsbrief het verleden
weer boven en ontploft het hele zaakje. Een toneelstuk dat
voortdurend overspringt van ernst naar humor.

toneel

Aanvang: 19.00 uur – Ticket: 10,00 euro
Cabaret Best: Jo De Meyere haalt “de oude toneelmeester” nog eens boven, Oswald
neemt het publiek nog eens mee voor een stadswandeling per koets en Margriet
rakelt de perikelen op die ze met haar klussende man allemaal beleeft. Samen spelen ze sketches over hooligans en BOB-rechercheurs maar ze zingen ook oa. “Gent
es schuune”.
Schouwburg van het Gemeenschapscentrum het Koetshuis, Kristus Koninglaan te
1760 Roosdaal.
Tickets: GC Het Koetshuis – 054 89 49 02 – Strijtemplein 15 – 170 Roosdaal

WIEN BLEIBT WIEN
met Marco Bakker
& Katrien Gallez

Donderdag 23 december 2010

GEMEENTEBESTUUR EN SENIORENRAAD ORGANISEREN

Zaterdag 9 oktober 2010

SENIORENONTMOETINGEN

CABARET BEST

Aanvang: 14.00 uur – Ticket: 10,00 euro
Een schitterend romantisch concert met fragmenten uit de meest gekende operetten van Lehar, Kalman, Strauss & musicals als “The Phantom of the Opera”,
“West-side Story”, “Evita”, e.a.
Schouwburg van het Gemeenschapscentrum het Koetshuis, Kristus Koninglaan te
1760 Roosdaal.
Tickets: GC Het Koetshuis – 054 89 49 02 – Strijtemplein 15 – 170 Roosdaal
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ABONNEMENT & TICKETVERKOOP
14

Groot Abonnement
Dit abonnement bevat tickets voor de 9 voorstellingen. De abonnementsprijs
bedraagt 75,00 euro (inclusief 6% BTW).
De verkoop start op dinsdag 15 juni 2010 om 18.00 uur in foyer van de schouwburg.
Klein Abonnement
Dit abonnement bevat minimum 5 voorstellingen naar keuze uit de 9 voorstellingen. Je betaalt de abonnements1prijs zoals vermeld in deze brochure.
De verkoop start op dinsdag 22 juni 2010 vanaf 18.00 uur in het kantoor van GC
Het Koetshuis.
Uiteraard kan je, zolang er nog zitjes in de schouwburg vrij zijn, kleine en grote
abonnementen kopen tijdens de openingstijden van het kantoor. Wil je echter
zeker zijn van je plaats, kom dan langs op bovenvermelde startmomenten van
de verkoop.
Losse tickets (tickets per voorstelling):
Start verkoop vanaf dinsdag 29 juni 2010 vanaf 18.00 uur in het kantoor van GC
Het Koetshuis.
Hoe tickets kopen?
Losse tickets:
- Aan het onthaal kan je je tickets cash betalen.
- Reserveer je telefonisch of via mail (info@koetshuisroosdaal.be) dan schrijf je
het verschuldigde bedrag over ná ontvangst van de bevestiging. Als de betaling minder dan zeven dagen voor de voorstelling geregistreerd wordt, haal je
de tickets af in het kantoor na contante betaling of op vertoon van het betalingsbewijs (rekeninguittreksel).
- Zolang de voorstelling niet uitverkocht is, kan je de avond zelf uiteraard ook
nog tickets kopen.
- Je betaling dient ons binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging
te bereiken, zoniet vervalt de reservatie.
- Ben je je tickets verloren of vergeten? Geen probleem, de computer heeft al je
gegevens geregistreerd.
- Gereserveerde tickets worden afgehaald ten laatste een half uur voor de voorstelling.
- Niet-gebruikte tickets worden achteraf niet geruild of terugbetaald.
- Je kan tickets en abonnementen ook betalen met sport- en cultuurcheques
uitgegeven door Accor of Sodexo.
Kortingen:
- Bij aankoop van een los ticket is er een korting voor jongeren ( jonger dan 26
jaar) en medioren en senioren (55 jaar en ouder).
- Stel zelf je keuzeabonnement samen en woon minstens 5 voorstellingen bij
tegen een voordeliger tarief.
- De groepskorting is van toepassing bij aankoop vanaf 10 tickets voor één en
dezelfde voorstelling.
- Muziekmozaïekpashouders genieten, op vertoon van hun pas, van de kortingsprijs voor pashouders.

Ontdek jouw cultuurregio!
Pajottenland- & Zennevallei
Seizoen 2010-2011
Het Pajottenland en de Zennevallei zijn niet alleen paradijsjes voor natuurliefhebbers en Bourgondiërs. Ook van het cultuuraanbod kan je er heerlijk genieten. De
verschillende cultuur- en gemeenschapscentra van de regio Pajottenland/Zennevallei stelde voor jou een boeiend cultuurseizoen 2010-2011 samen. Met een
uitgebreid aanbod, evenwichtig verdeeld tussen populaire, gevestigde waarden en
verrassend nieuw talent, grootse shows of intimistische pareltjes, klaterende humor of muzikaal genie, prikkelende dans of ontroerend theater. Dit vind je telkens
in de meest uitgelezen zaal of schouwburg in jouw cultuurregio!
Neem zeker eens een kijkje bij een cultuurhuis uit jouw cultuurregio Pajottenland/
Zennevallei:
GC Het Koetshuis | Roosdaal | www.koetshuisroosdaal.be
CC De Meent | Beersel | www.demeent.be
GC De Boesdaalhoeve | Sint-Genesius-Rode | www.deboesdaalhoeve.be
GC De Moelie | Linkebeek| www.demoelie.be
GC De Muse | Drogenbos | www.demuse.be
CC De Westrand | Dilbeek | www.westrand.be
GC Baljuwhuis | Galmaarden | www.baljuwhuis.be
GC De Cam | Gooik | www.gooik.be
CC ’t Vondel | Halle | www.vondel.be
GC De Warande | Liedekerke | www.liedekerke.be
GCC Coloma | Sint-Pieters-Leeuw | cultuur@sint-pieters-leeuw.be
CC De Ploter | Ternat | www.ccdeploter.be
Artiest geboekt
Artiesten op doortocht langsheen de cultuuren gemeenschapscentra houden even halt
in de bibliotheken voor ‘een goed gesprek’.
Gastheer en interviewer Urbaan De Becker
(voormalig Radio 1-journalist) bespreekt er
met hen de zeven boeken die hun leven hebben gekleurd. Van november tot mei nodigt
hij iedere maand één artiest uit. Vandaag
in de leeszaal van de bib, morgen op een
podium bij jou in de buurt …
Meer info over dit project vind je in Roosdaal
Info, op de website van de bib van Roosdaal, ...
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TE GAST...
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Datum Organisatie
30/06
07/07
14/07
25/08
19/09
26/09
03/10
10/10
24/10

Activiteit

Jeugdraad &
Roosdaalse
Gemeentebestuur Zomeravonden

Uur

Zaal

Info

20.00

evenementenweide
terras

054 31 78 25
02 454 54 01

Vormingsinstelling Cursus persoonsvorming
Arch’educ
‘Wie ben ik?’

20/09 KBC bank

Seminarie Beleggen

8.30

PZ 2 &
danszaal

info@
archeduc.be

19.30

Schouwburg 02 429 53 83

19.00

Ticket 10,00
Schouwburg 054 31 78 28

10.00

Schouwburg 054 89 49 02

09/10

Gemeentebestuur
ism
Tinnenpot
Seniorenraad
‘Cabaret Best’

07/10

AGB Roosdaal
GC Het Koetshuis

van
14 tot
27/10

Tentoonstelling
‘Tussen meisje & moeder’
Gemeentebestuur (over jonge moeders in de
ism
Democratische
GROS Roosdaal
Republiek Congo)

doorlopend Foyer

15/10

Gemeentebestuur
ism GROS & 11.11.11
Roosdaal
Wereldfilmfestival

20.00

Schouwburg 054 89 49 01

16/10

Gezinsbond OLV
Lombeek

Kindertheater
Optreden ‘The Lightnings’

14.00
20.00

Schouwburg 054 33 97 22

21/10

Begeleidingscentrum
Sint Franciscus

Studiedag personeel

9.00

Alle locaties

23/10

Koninklijke Fanfare
‘De Eendracht’
Borchtlombeek
Concert

20.00

Schouwburg 0496 02 29 56

24/10

BOBO Danceclub

Dance!

13.00
18.00

Schouwburg 0484 77 39 68

28/10

Davidsfonds
Roosdaal

Concert Trio Cassiman

20.00

Schouwburg

30/10
31/10

Kon. Fanfare
‘De Verbroedering’ Concert

20.00
15.00

0486 44
Schouwburg 01 73

6/11
7/11

Ziekenzorg &
Okra Kattem

Benefiet Parkinsonfonds

KVLV Pamel

Voorstelling Kris Baert &
Marleen Merckx
‘Warmer dan ooit’

12/11

Schoolvoorstelling
kleuters
‘Compagnie Gorilla’

054 89 49 01

053 64 66 66

Schouwburg 053 66 27 89

20.00

Schouwburg 0478 44 50 53

14/11

Cultuurraad
Roosdaal, Gooik,
Galmaarden &
Lennik Gouden
Hamertjes

Filmfestival

14.00

Schouwburg

04/12

KWB Pamel

Sinterklaasfeest

14.00

Schouwburg 0479 48 73 26

23/12

Concert Marco Bakker
AGB Roosdaal ism & Katrien Gallez
Seniorenraad
‘Wien bleibt Wien’

14.00

Ticket 10,00
Schouwburg 054 89 49 02

14.00

Ticket 10,00
Schouwburg 054 89 49 02

2011

17/02

AGB Roosdaal ism
Seniorenraad
Garry Hagger

25/02
26/02
27/02

IMI secundair

Opvoering schooltoneel

04/03

VZW de Wolfkens
Roosdaal

Startvergadering 2011

18/03
19/03
20/03

Academie
A. de Boeck

Project ‘Academie on Line’

21/04

AGB Roosdaal ism
Seniorenraad
Concert ‘Lia Linda’

14.00

Ticket 10,00
Schouwburg 054 89 49 02

23/04

Kon. Fanfare
‘De Eendracht
O.L.V. Lombeek’

Concert

20.00

Schouwburg 054 33 97 22

29/04

KVLV Pamel

Voorstelling ‘Kwaad Bloed’
Theatertuinhuis

20.00

Schouwburg 0478 44 50 53

Schouwburg 054 32 31 01
18.30

Schouwburg

Schouwburg 054 89 49 09

Deze lijst is niet volledig. Nieuwe evenementen vind je op www.koetshuisroosdaal.be
in Roosdaal Info en op www.uitinvlaanderen.be

Kleurlegende
Vorming/informatie

Muziek

Amusement/humor

Gesloten activiteit/Ledenactiviteit

Theater

Kinderen/jeugd

Lokaal Talent

Film

PZ1 = polyvalente zaal 1 | PZ2 = polyvalente zaal 2

17

EEN LOKAAL NODIG?

Podium: De schouwburg is het kloppende
hart van het gemeenschapscentrum en
beschikt over 280 comfortabele zitjes
(waarvan 32 aangepaste plaatsen voor
andersvaliden en 96 seminariestoelen).
Deze zaal, met een fantastische akoestiek,
is uiterst geschikt voor theater, concerten,
filmvoorstellingen, lezingen,...
Tentoonstelling: Zowel in de fraai gewelfde kelders als op de mooie zolder met een
unieke schouwconstructie zijn tentoonstellingsruimten beschikbaar. Door hun
sfeervolle afwerking in baksteen zijn ze
uitermate geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, ...
Vergaderen en organiseren: Op de eerste
verdieping zijn 2 polyvalente zaaltjes be-

schikbaar die kunnen gebruikt worden
voor vergaderingen, cursussen, kleine
feestjes, ... . Beide zaaltjes bieden plaats
aan een 50-tal personen, zijn voorzien
van de nodige tafels en stoelen, liggen in
de nabijheid van de toiletten en zijn vlot
bereikbaar dankzij de personenlift vlakbij.
Openlucht: Tussen het Koetshuis en de
Kristus Koninglaan ligt een uitgestrekte
parktuin met een zeer mooi typisch Pajots
uitzicht. Deze weide leent zich uitstekend
voor de organisatie van openluchtevenementen, al dan niet in combinatie met het
gebruik van de binnenruimten.
Info, reservatie en tarieven: 054 89 49
02, www.koetshuisroosdaal.be of info@
koetshuisroosdaal.be

Erkende Roosdaalse verenigingen hebben jaarlijks recht op 2 cultuurcheques: 1 voor gebruik
van de schouwburg tijdens de week en 1 voor
gebruik van de schouwburg tijdens het weekend (+ telkens 1 dagdeel voor repetitie).
Nicole Van Schepdael
Kantoor GC Het Koetshuis | 054 89 49 01 |
nicole.vanschepdael@roosdaal.be
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Bestelformulier abonnementen en losse tickets

Podiumaanbod GC Het Koetshuis 2010-2011

Uw gegevens:
Naam:................................................................................ Voornaam:�������������������������������������������������������������������
Straat:................................................................................ Nummer:����������������������������������������������������������������������
Postcode:........................................................................... Gemeente:�������������������������������������������������������������������
E-mailadres:..................................................................... Tel./GSM:����������������������������������������������������������������������
0 Ja, ik ontvang graag de elektronische nieuwsbrief van GC Het Koetshuis.
0 Ik ben rolstoelgebruiker.
Gelieve in de vakjes aan te geven hoeveel tickets (losse tickets, abonnementsprijs en kortingsprijs) je per voorstelling wenst te bestellen!

Ik bestel een 1 GROOT abonnement of ..... x GROTE ABONNEMENTEN.
(1 groot abonnement = 1 ticket voor alle 9 voorstellingen).
Prijs per groot abonnement bedraagt 75,00 euro.

Keuzeabonnement, losse tickets, kortingsprijs, groepstarief en pashouder.
Losse tickets

Prijs klein
abonnement
en -26 j. /+55 j.

Groepstarief
of pashouder

Datum

Voorstelling

24/09/2010

Bart Herman
‘Tweezaam’

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

27/11/2010

An Nelissen
‘Zus (heden geen porno)’

14,00 euro

12,00 euro

13,00 euro

11/12/2010

ˇ
Ceské
Trio
klassiek concert

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

18/12/2010

GILI
‘Iedereen Paranormaal’

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

21/01/2011

The Jimmy Moliere Jazzquartet

10,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

04/02/2011

Bert Kruismans
‘Geen gezeik, iedereen rijk’

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

26/03/2011

Hannelore Bedert
‘Helemaal alleen’

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

16/04/2011

Emilia Kirova & Tzigani
‘BBBB’

12,00 euro

10,00 euro

11,00 euro

21/05/2011

Het Brussels Volkstheater
‘Oud Papee’

15,00 euro

12,00 euro

13,50 euro

................ euro ................ euro

................ euro

PRIJS

(Alle prijzen zijn 6% BTW inbegrepen)

Datum		

Handtekening

Gelieve dit formulier ingevuld af te geven voor een vlotte verwerking van je reservatie. Dank u!

Verantwoordelijke uitgever
AGB Roosdaal
De heer Leon Brion (voorzitter)
De heer Johan Van Lierde (secretaris)
Redactie
Geert Vandenhouwe
Cindy Bellemans
Onthaal en administratie
Geert Vandenhouwe (coördinator)
Cindy Bellemans (medewerker)
054 89 49 02
Nicole Van Schepdael (medewerker
gemeentebestuur - cultuurcheques infrastructuur)
054 89 49 01
Techniek & onderhoud
Danny Cooremans
Anja Van Der Heyden
Riad El Jilali

START TICKETVERKOOP
Nieuw seizoen 2010-2011
GROOT ABONNEMENT!
Dinsdag 15 juni 2010
> van 18.00 tot 19.30 uur
Balie in foyer.
KLEIN ABONNEMENT!
Dinsdag 22 juni 2010
> van 18.00 uur tot 19.30 uur!
Kantoor GC Het Koetshuis.
TICKETVERKOOP
Vanaf 29 juni 2010
Kantoor GC Het Koetshuis.
Uitgezonderd sluitingsperiode
van 19 tot en met 30 juli 2010.

Oplage
5.500 exemplaren

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Roosdaal
Kantoor GC Het Koetshuis - Kantoor: Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal
Bij voorstellingen toegang via Kristus Koninglaan z/n, 1760 Roosdaal
Open iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur + dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
www.koetshuisroosdaal.be - info@koetshuisroosdaal.be - tickets: 054 89 49 02
BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekeningnummer: 091-0178024-58
GC Het Koetshuis is lid van Vlabra'ccent vzw. Dit is een samenwerkingsverband van alle cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant - inclusief de gemeenschapscentra van vzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant.

in Roosdaal

