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We stellen je graag het programma voor het seizoen van 2012-2013 voor. Naar
goede gewoonte bevat het programma opnieuw een mooie mix van hoogstaande voorstellingen gebracht door topartiesten.
Het komende seizoen verwelkomen we graag een aantal artiesten voor een
tweede keer. Dit hebben we te danken aan de goede herinnering die de artiesten zelf aan gemeenschapscentrum Het Koetshuis koesteren: ze spelen immers
graag in Roosdaal. Twee voorstellingen zijn op de koop toe ‘try outs’ waardoor je
iets te zien krijgt dat pas veel later op de vele podia in Vlaanderen zal te zien zijn.
Uiterst fier zijn we dat het programma kleppers als Chris Lomme, Jo De Meyere,
Kris De Bruyne, ... bevat.
Het seizoensaanbod van 2012-2013 krijgt een ongekend staartje. Een samenwerking met de cultuur- en sportraad van Roosdaal heeft ertoe geleid dat de ontvangst van grote namen als Raymond van het Groenewoud in Roosdaal mogelijk
is geworden. De namiddagvoorstellingen, geboekt na advies van de seniorenraad, bevatten het komende seizoen ‘amusement’ en ‘onvervalste klassiekers’:
het perfecte recept voor 4 deugddoende ontspanningsnamiddagen. Verder dient
vermeld te worden dat de Roosdaalse verenigingen ook op cultureel gebied blijven verrassen. Dit programma komt aan bod in de rubriek ’Te Gast ...’ van deze
brochure.

WOORD VOORAF

Beste,

We wensen je veel leesplezier en wellicht tot binnenkort.
Namens Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal
secretaris 					
Johan Van Lierde					

voorzitter
Leon Brion

Met dank aan iedereen die dit mogelijk maken: het gemeentebestuur van
Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant, de partners in cultuur, de artiesten, de
vrijwilligers en... ons publiek.

Info | Tickets | Openingstijden
Kantoor GC Het Koetshuis | ingang via Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
tickets: 054 89 49 02
www.koetshuisroosdaal.be | info@koetshuisroosdaal.be
Open iedere werkdag van 8.30 - 12.00 uur
+ dinsdag van 18.00 - 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 - 16.00 uur
Uitgezonderd tijdens sluitingsperiode van 9 juli tot en met 29 juli 2012
V.U . AGB Roosdaal • Leon Brion • Brusselstraat 15 • 1760 Roosdaal
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Foto: Filip Naudts - Guarda la Fotografia

cabaret

AN NELISSEN

‘‘Taboe” (try out)
vrijdag

28 september 2012

20.30 uur

Basis: 13,00 euro
Abo deluxe: 10,00 euro
Abo soiree: 10,50 euro
Abo klein/+55/-26:
11,00 euro
Groep: 12,00 euro
Met:
An Nelissen
Tekst:
Peter Perceval &
An Nelissen
Regie:
Peter Perceval
Productie:
3 Pees VZW
Website:
www.annelissen.com
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Een Joods spreekwoord zegt:
God kan niet overal zijn, daarom vond hij iets uit: moeders.
Maar zoals gewoonlijk is de schepper voor het vervolg van de
geschiedenis een handleiding vergeten te leveren. Het ene moment ben je dus dolblij om te zien wat er aan het andere eind
van die navelstreng tevoorschijn komt en het andere moment
kletst diezelfde verbinding als een afgeknapte benji-elastiek
keihard in je gezicht.
De hoogste tijd dus voor de andere kant van het verhaal: laten
we eens lachen met het moederschap en met de kinderen die
we maakten, met nieuw samengestelde gezinnen, met politiek correcte kinderopvang, met het lege-nestsyndroom, met
de overgang van moederschap naar schoonmoederschap, met
de problemen die we achterlaten voor onze kinderen en de
problemen die onze ouders voor ons achtergelaten hebben,
met wat we van onze moeders geleerd hebben en wat we wilden dat we niet van hen geleerd hadden, ...
Kortom: met alles waar niemand aan durft te denken, maar
waar An wel openhartig over kan zijn, omdat ze het zelf beleefd heeft.
Van An Nelissen zijn we gewend dat ze zegt wat de meeste
mensen zelfs niet durven denken (zoals in De Vaginamonologen en De Menopauzemonoloog). In haar nieuwste show gaat
ze nog een stap verder. Ze zegt nu ook wat ze tot voor kort zelf
niet durfde te denken, namelijk: “Als ik wist wat ik nu weet, zou
ik dan nog terug moeder willen worden?”

muziek

DIMITRI VAN
TOREN &
BART HERMAN

“Kleinkunst’’

Twee ‘singer songwriters’ van een verschillende generatie. Ze
delen de liefde voor muziek, het zingen in eigen taal. Teksten
die gaan over de kleine dingen in het leven maar soms ook over
de grote vragen. Filosofisch en poëtisch.
Twee troubadours die niet kiezen voor bombastische muziek,
maar voor intense, warme klanken van piano en akoestische
gitaar. De combinatie van deze 2 artiesten spreekt een ruim
publieksprofiel aan. Zowel wat oudere bewonderaars van
Kleinkunst, als de iets jongere liefhebbers van de betere Nederlandstalige muziek. Dimitri en Bart overspannen meerdere
generaties, en vormen toch een zeer logische eenheid. Twee
gepassioneerde zangers, getalenteerde gitaristen en vooral
artiesten met een intense uitstraling. Hun respect voor elkaar
en voor de muziek bewezen ze in 2009 met de radiohit die ze
samen maakten: ‘kijk es in de spiegel’, gevolgd door een 100-tal
optredens.

vrijdag

19 oktober 2012
20.30 uur

Basis: 14,00 euro
Abo deluxe/soiree:
11,00 euro
Abo klein/+55/-26:
12,00 euro
Groep: 13,00 euro

Zij worden begeleid door meesterpianist Dirk Schreurs.
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theater
Het Fakkelteater

ALICE TOEN
“Charlotte’’
vrijdag

30 november 2012
20.30 uur

Basis: 12,00 euro
Abo deluxe: 8,00 euro
Abo soiree: 9,00 euro
Abo klein/+55/-26:
10,00 euro
Groep: 11,00 euro
Tekst:
Jan Christiaens sr.
Met:
Alice Toen
Muzikale begeleiding: Bernard Van Lent
Regie:
Jan Verbist
Website
www.fakkelteater.be
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Het verhaal:
Charlotte heeft haar koffertje gepakt en is klaar om te vertrekken naar een bejaardentehuis. Aan de hand van allerlei voorwerpen die ze uit een oude koffer opdiept, vertelt ze haar leven
met alle goede en slechte herinneringen. Een boeiende tekst
vol emoties en tragiek, maar ontroerend door zijn eenvoud en
ontwapenende humor. Elke gebeurtenis wordt door muziek
onderlijnd; muziek uit alle periodes van haar leven, soms gezongen, soms gespeeld.
Waarom u dit moet zien:
Theatermonument Alice Toen schittert als Charlotte in de rol
van haar leven. Herkenbaar voor velen, boeiend voor iedereen.
Bernard Van Lent was jarenlang een muzikale kompaan van
Wannes Van de Velde.

BERT
KRUISMANS

Foto: Filip Naudts - Guarda la Fotografia

cabaret

“Vaderland’’ (try out)

Vaderland? Als in: “Het land dat wij van onze vaders geërfd
hebben?” Bestaat dat eigenlijk nog? Bert Kruismans is op zoek
naar het antwoord. “Ondertussen hebben mijn zonen de leeftijd waarop ze zich afvragen wat wij aan hun generatie zullen
doorgeven. Wat moet ik dan antwoorden?”
De afgelopen jaren is allerslimste mens Bert Kruismans intensief op tournee geweest in Franstalig België. Het heeft hem
doen kennismaken met een land dat hij alleen kende uit de
verhalen van zijn vader en uit vergeelde geschiedenisboeken.
Daarom maakt hij een voorstelling over vaderschap, heimwee,
geschiedenis, politiek, opvoeding en het verband tussen dat alles.
Het wordt alweer een uniek spektakel van Vlaanderens meest
spitsvondige comedian. Speciaal voor deze show componeert
hij een aantal nieuwe liedjes die hij ook zelf live zal brengen
om zo een nieuw genre te lanceren: de stand-upmusical.
Tegelijkertijd met de Vlaamse versie, brengt Bert ook een Franstalige versie uit: “La Bertitude des choses”, wat duidelijk maakt
dat hij er zijn unieke kijk op onze geschiedenis in zal ventileren.

vrijdag

14 december 2012
20.30 uur

Basis: 13,00 euro
Abo deluxe: 10,00 euro
Abo soiree: 10,50 euro
Abo klein/+55/-26:
11,00 euro
Groep: 12,00 euro
Met:
Bert Kruismans
Tekst:
Peter Perceval
& Bert Kruismans
Regie:
Peter Perceval
Productie:
3 Pees vzw
Website
www.kruismans.com
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NIEUWJAARSCONCERT

CAMERATA
JANACEK EN
NATASA VELJKOVIC

“Klassieke muziek”
zaterdag

19 januari 2013

20.00 uur

Basis: 14,00 euro
Abo deluxe/soiree:
11,00 euro
Abo klein/+55/-26:
12,00 euro
Groep: 13,00 euro
Website
www.cameratajanacek.cz
www.veljkovic.net

Camerata Janacek
Camerata Janacek is een fantastisch kamerorkest dat is samengesteld uit de voornaamste leden van de Janacek Filharmonie
uit Ostrava, de thuishaven van de Moravische componist Leos
Janacek. Camerata Janacek staat onder de leiding van de gedreven concertmeester Pavel Dolezal.
In december 2009 was dit orkest al te gast in gemeenschapscentrum Het Koetshuis en liet een verbluffende indruk na. Het
programma van deze tournee belooft een schitterende en
feestelijke avond te worden.
Natasa Veljkovic, soliste piano
De Servische pianiste Natasa Veljkovic beleeft momenteel haar
grote internationale doorbraak na haar aanstelling bij het Wiener Konzerthaus.

Feestelijk programma
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento D groot KV 136
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Joseph Haydn 		

Piano concerto D groot Hob. XVIII/11

Johann Strauss II		

Geschichten aus dem Wienerwald

Antonin Dvorak		

Serenade in E major opus 22

theater
‘t Arsenaal

CHRIS LOMME
& JO DE MEYERE

“Achter de wolken”
De acteurs
Chris Lomme en Jo De Meyere zijn cultureel erfgoed. Iedereen
kent hen. Ze speelden in tal van theaterstukken, films en televisiefeuilletons. Een enkele keer kruiste hun pad op één of andere televisieset (Hard labeur, 1985) maar geloof het of niet, op
een theaterscène keken ze elkaar nog nooit recht in de ogen.
Daar komt verandering in. Michael De Cock ging met deze
twee ‘jonge oudjes’ aan de slag.
Het verhaal
Twee mensen komen elkaar na meer dan veertig jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden. Maar het leven liep anders. Zij
trouwde met zijn beste vriend. Na al die jaren, weer single, zoeken zij elkaar weer op.
Een stuk over de duurzaamheid van het verlangen, over missen
terwijl je gemist wilt worden. Over waarheid en leugen ...

zaterdag

23 februari 2013
20.00 uur

Basis: 20,00 euro
Abo deluxe: 15,00 euro
Abo soiree: 16,00 euro
Abo klein/+55/-26:
18,00 euro
Groep: 19,00 euro
Tekst en regie:
Michael De Cock
Spel:
Chris Lomme
& Jo De Meyere
Scenografie en dramaturgie:
Stef Depover
Kostuums:
Anna Seniow
Lichtontwerp:
Jaak Van de Velde
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muziek

THE
LIGHTNINGS

“Settled with
The Lightnings”
zaterdag

16 maart 2013
20.00 uur

Basis: 12,00 euro
Abo deluxe/soiree:
9,00 euro
Abo klein/+55/-26:
10,00 euro
Groep: 11,00 euro

“Settled with The Lightnings” is een muzikaal gebeuren waar
iedere sixties-fan ondergedompeld wordt in de specifieke gitaarsfeer van oa. The Shadows met wereldbekende nummers
zoals Apache, Atlantis, Shadoogie, ... Een zweem van nostalgie
vormt de rode draad.
Passeren de revue: Cliff Richard, Elvis Presley, The Searchers, Paul
Anka, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, and more
Sixties Legends…
Vijf gepassioneerde muzikanten verwennen Soul and Hearts:
Norbert De Belie: Rythm-Guitar / Singer of the band
Karel Gaetshof: Drums
François Veeckmans: Bass-guitar
Ludwig Lichtleitner: Solo and rhythm-guitar
(Thuisspeler) Geert Geeroms: keyboards and others instruments / backing vocals
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comedy/cabaret

ARNOUT
VAN DEN BOSSCHE

“De Relatiefluisteraar”

Heb je ooit al eens in de ogen van je partner gekeken en je afgevraagd:
‘Wie is dat eigenlijk?’ Geef je het beste van jezelf, maar krijg je niets in
return? Voel je je vaak onbegrepen? Zou het niet geweldig zijn, mocht
je al deze problemen kunnen vermijden? Onmogelijk, zeg je? Toch niet!
Arnout Van den Bossche, de Relatiefluisteraar is ‘on his way’!
Gepokt en gemazeld als ‘Consultant in Everything’, is Arnout Van den
Bossche nu tijdelijk gespecialiseerd in ‘Relationship Management’. Zijn
missie? Jouw relatie een nieuwe boost geven!
Vergeet die veel te dikke boeken en lichtzinnige weekbladen. Arnout
Van den Bossche dokterde voor jou de ultieme relatiehandleiding uit:
glasheldere schema’s, best practices en handige ‘tips & tricks’. Arnout
verklapt jòu zijn diepste geheimen vanuit zijn eigen ervaring met honderden relaties van over de hele wereld. Heb je pijnpunten in je relatie?
Arnout turnt ze in een oogwenk om in onfeilbare succesfactoren. Eén
en al begeestering!
De jury van Humo’s Comedy Cup (Urbanus, Guy Mortier en Tom Lenaerts) liet zich al overtuigen door de subtiele en originele humor
van ‘Consultant in Everything’ Arnout Van den Bossche en bekroonde
hem tot winnaar van Humo’s Comedy Cup 2009. Datzelfde jaar won
hij ook het Deltion Cabaret Festival in Nederland. Arnout Van den Bossche was reeds te zien in ‘De Bovenste Plank’ (één), ‘1000 Zonnen’ (één),
‘Man bijt Hond’ (één), ‘De Laatste show’ (één) en ‘Zonde van de Zendtijd’ (Canvas).
Quotes
“Deze ‘relatiefluisteraar’ heeft een sterke act met volop leuke interactie
met het publiek.” - cultuurbewust.nl
“Hou vooral Arnout in de gaten, want die maakte behoorlijk wat indruk!”
– De Standaard
“Relatiefluisteraar Arnout Van den Bossche balanceert op het snijvlak van
ernst en humor. Hij doet dat op uitstekende wijze.” – Publieksjury Deltion
“Een verrassende Arnout Van den Bossche weet het publiek duidelijk te
bekoren.” – Het Nieuwsblad

zaterdag

27 april 2013
20.00 uur

Basis: 12,00 euro
Abo deluxe: 8,00 euro
Abo soiree: 9,00 euro
Abo klein/+55/-26:
10,00 euro
Groep: 11,00 euro
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Foto: Alain Buyck

muziek

KRIS
DE BRUYNE

“La Matanza Songs”
vrijdag

24 mei 2013

20.30 uur

Basis: 16,00 euro
Abo deluxe: 12,00 euro
Abo soiree: 13,00 euro
Abo klein/+55/-26:
14,00 euro
Groep: 15,00 euro
Met:
Kris De Bruyne
Werner Lauscher (bas)
Yves Baibay (drums)
Patrick Deltenre (gitaren)
Michel Bisceglia (keyboards
& chef d’orchestre)
Peter Dellannoy (trombone)
Carlo Nardozza (trompet)
Website
www.krisdebruyne.be
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In 2010, het jaar waarin zijn 60ste verjaardag luisterrijk werd
gevierd, nam Kris de Bruyne - jonger dan ooit - zijn 20ste cd “La
Matanza Songs” op. De media kenden dit album unaniem 4 tot
5 sterren toe.
De “La Matanza Songs” zijn geschreven onder de Spaanse en
Griekse zon. Van het Spaanse vulkaaneiland “El Hierro” naar
“La Parroquia de La Matanza” in het Spaanse binnenland tot
zelfs in het piepkleine haventje van Molyvos, Lesbos. De zon
heeft onmiskenbaar haar inspirerend licht laten schijnen op
Kris’ literair- & componeerproces. Nog nooit had men Kris zo
tevreden en zachtzingend meegemaakt. En ook al schuilen er
soms nog enkele addertjes onder zijn tekstuele gras, ze zijn wel
van goedmoedige aard. Maar daarnaast brengt Kris uiteraard
ook enkele van zijn grote hits !
Uit de pers:

“Hij staat met het adembenemende ‘Amsterdam’ nog elk jaar
hoog in de ‘100 op 1’-lijst van Radio 1, maar ook in de herfst van
zijn carrière blijft Kris De Bruyne synoniem voor klasse en métier. (…) De twintigste plaat van Kris De Bruyne is één van zijn
allerbeste!” **** - (De Morgen) Album van de Week in ‘De Lage
Landen’: “Wondermooie cd! Zonder overdrijven...” ****(Radio 2)

NAMIDDAGVOORSTELLINGEN VOOR SENIOREN
AANBEVOLEN DOOR SENIORENRAAD ROOSDAAL

Amusement

EDDy SMETS
& LETTY LANKA

“Luister, lach en zing mee!”
dinsdag

23 oktober 2012 - 14.00 uur
Abo matinee: 7,50 euro
Basis: 10,00 euro
Abo/+55: 8,00 euro
Groep/Pashouder:
9,00 euro

Eddy smets is in België al jarenlang een begrip in de muziekwereld…. Sinds
hij in 1965 de ONTDEK DE STER-zangwedstrijd op de BRT won met het liedje
van JIM REEVES, ADIOS AMIGO, is hij zo’n 150 maal per jaar gemiddeld, de
deur uit geweest voor een optreden. Eddy verstaat de kunst om mensen te
amuseren en naar zich toe te trekken en eens je hem hebt bezig gezien en
gehoord, zijn velen “BESMETST” een werkwoord dat je alleen maar aan de
lijve kan ondervinden! Voor deze gelegenheid wordt Eddy geflankeerd door
Letty Lanka.

Kerstnamiddag met
dubbeloptreden van

YVETTE RAVELL
& BOBBY PRINS
donderdag

20 december 2012 - 14.00 uur
Abo matinee: 7,50 euro
Basis: 10,00 euro
Abo/+55: 8,00 euro
Groep/Pashouder:
9,00 euro

Yvette Ravell
met “Diva’s in beeld” Van Yvette Ravell mogen we een spetterende show
verwachten. Dit namiddagprogramma leidt ze ons onder begeleiding van
een pianist in het repertoire van Edith Piaf, Dalida, Catherina Vallente, Doris
Day en andere internationale en Vlaamse diva’s.
Bobby Prins
Bobby is weer helemaal terug van nooit weggeweest. Bobby Prins begon
reeds op vroege leeftijd met accordeonlessen en zou dit instrument later
nog veel gebruiken. In 1965, hij was toen 18, nam hij zijn eerste single op.
“Een gitaar in de nacht”. In 1972 nam hij het legenda- rische “Sancta Maria”
op, een liedje dat in de loop der jaren door tientallen artiesten op plaat gezet zou worden, waaronder Jo Vally.
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muziek

LISA DEL BO

“De Gouden Klassiekers”
donderdag

7 februari 2013 - 14.00 uur
Abo matinee: 7,50 euro
Basis: 10,00 euro
KeuzeAbo/+55/-26:
8,00 euro
Groep: 9,00 euro

Moeten we Lisa del Bo nog voorstellen? Klasse, charme en een prachtige
stem zijn zeker de sleutelwoorden. U kent Lisa van haar overwinning in de
Soundmixshow, haar deelname aan het Eurovisiesongfestival (met ‘Liefde
is een kaartspel’), haar tournee met Helmut Lotti door Duitsland, haar duetten met Bart Kaëll en Helmut Lotti en haar gouden en platina platen die ze
kreeg voor ‘Best of the 40’s’, ‘Best of the 50’s’ en ‘Best of the 60’s’.
Lisa is nu 50 en ze neemt een nieuwe start. Maar ze wil het publiek graag
nog eens meenemen in een reis doorheen de tijd, meer bepaald de jaren
40, 50 en 60. In het repertoire zitten klassiekers als ‘Lili Marleen’, ‘Mona
Lisa’, ‘Never on sunday’, ‘Die Gitarreund das Meer’, ‘Sweetheartmydarling’,
‘La Mama’, ‘Everybody’ssomebody’s fool’, ‘Zwei kleine Italiener’, ‘Santo Domingo’, ‘Rum and Coca Cola’, ‘Zeeman’, ‘Que sera sera’, ‘Coeur blessé’, ‘The
French Song’, ‘Muss I denn’ en nog zoveel meer. Allemaal liedjes die nog lang
niet vergeten zijn. ‘De Gouden Klassiekers’ van Lisa del Bo is een nostalgisch
programma op maat van de senioren. Luisteren, genieten en meezingen is
de boodschap.

muziek + amusement

YVES SEGERS
& EDDY VROMAN

“Ik schreeuw het van de daken”
donderdag

18 april 2013 - 14.00 uur
Abo matinee: 7,50 euro
Basis: 10,00 euro
Abo/+55/-26: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00
euro
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Yves segers, een vaste waarde op het grote Schlagerfestival te Hasselt zorgt
met zijn hits als ‘Ik schreeuw het van de daken’, ‘Café de zwaan’ en vele andere ... voor een schitterende shownamiddag. Hij brengt tevens een unieke
parodie op Eddy Wally. Samen met Eddy Vroman, muzikant, staan zij garant
voor ambiance: een perfect recept voor een aangename ontspanningsnamiddag.

Cultuurraad Roosdaal i.s.m.
Gemeentebestuur Roosdaal organiseert

muziek

RAYMOND
VAN HET
GROENEWOUD

“Memoires van een
balmuzikant”
Na feesten en verjaren komt al eens de kater
Maar voor Raymond is die voor later, want kijk:
Zijn liedbundel is zo rijk dat hij toch weer op toernee gaat
Met Gwen en Ben de bezige muziekhanden ineenslaat
Gwen, accordeon/bandoneon en Ben, akoestische bas,
Waren er al heerlijk bij met Raymond & Lameirinhas
De sfeer en warmte die dat gaf, ’t was werkelijk straf !
Raymond wist toen: met die twee wil ik het zeker overdoen
Strelende arrangementen, hier en daar een nieuw nummer
En natuurlijk is er ook de gevoelige drummer :
Cesar Janssens maakt het viertal compleet
Dat naast Raymond dus Ben Faes en Gwen Cresens heet.
Prettige mensen, komt toch kijken
Dit kwartet zal Uw leven verrijken
Want jarig, ja, ‘t is mooi geweest,
Maar het leven is tenslotte één groot feest !

zaterdag

22 december 2012
20.00 uur

Basisprijs: 20,00 euro
(vanaf 21 juni 2012)
Kortingsprijs voor
abonnementenhouders
van GC Het Koetshuis:
15,00 euro
(vanaf 12 juni 2012).
Bezetting:
Raymond van het
Groenewoud (zang, piano,
gitaar, mondharmonica)
Cesar Janssens (drums)
Gwen Cresens (accordeon,
bandoneon)
Ben Faes (akoestische bas)
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Roosdaalse Sportraad vzw i.s.m.
Gemeentebestuur Roosdaal organiseert

humor + sport

STEF WIJNANTS
“SportStories”
zaterdag

9 maart 2013
20.00 uur

Basisprijs: 18,00 euro
(vanaf 21 juni 2012)
Kortingsprijs voor abonnementenhouders van GC Het
Koetshuis: 15,00 euro
(vanaf 12 juni 2012).
Website
www.sportstories.be
Facebook
Sportstories
Twitter
@stefwijnants

U kan er niet omheen kijken: 2012 wordt een sportjaar om van te
snoepen. De wielerklassiekers en -rondes, de tennistornooien, de
voetbalcompetities, … elk jaar opnieuw volgen we winnaars en verliezers, dansen en huilen we mee op golven van vreugde en verdriet.
2012 gaat nog een stap verder en zal ons in de ban houden met het EK
voetbal en vooral de Olympische Spelen.
Als de beelden getoond zijn en de pennen stilgevallen is het tijd voor
reflectie. Tijd om de kleine en persoonlijke verhalen te aanhoren van
kenners en liefhebbers. SportStories bundelt de beste sportverhalen
en –prestaties en trekt met een live-caravaan aan bekende namen
door Vlaanderen.
Presentator en bedenker Stef Wijnants (Sportweekend op Eén) brengt
U live de verhalen en beelden die u nog niet gezien heeft of die u absoluut opnieuw moet beleven.
Elke avond ontvangt Stef 3 columnisten die de sportwereld een warm,
kritisch en humoristisch hart toedragen. Onze columnisten worden
storyisten genoemd, SportStoryisten.
De storyisten Michel Wuyts, Peter Vandenbempt, Luk Alloo, Ann Van
Elsen, Armand Schreurs, Christophe Deborsu, Ivan Sonck en Jasmine
Vangrieken zaten midden in de actie, vertellen over buitengewone
ontmoetingen of zagen van op afstand heroïsche prestaties. Zelfs als
U geen sportfanaat bent zullen de verhalen aangrijpen.
Het uitgebreide beeldmateriaal wordt bovendien van ironische commentaar voorzien door de onnavolgbare Sporza-verslaggever Chris
Picavet. En geen sport zonder nog meer humor. Elke avond grapt een
cabaretier over de o zo ernstige sportwereld. Die rol zal afwisselend
worden ingevuld door Guga Baul (Tegen De Sterren Op) Raf Coppens
(20 jaar ervaring) en Steven Mahieu (jong en fijnzinnig).
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En het publiek wordt ook verrast met een live-interview met een lokale sportpersoonlijkheid.
Elke avond, elke voorstelling zal UNIEK zijn !!!!

Deluxe abonnement:
Dit abonnement bevat tickets voor alle voorstellingen (avond en namiddag).
De abonnementsprijs bedraagt 124,00 euro (incl. 6% BTW).
De verkoop start op dinsdag 12 juni 2012 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Soiree abonnement:
Dit abonnement bevat tickets voor de 9 avondvoorstellingen.
De abonnementsprijs bedraagt 99,00 euro (incl. 6% BTW).
De verkoop start op dinsdag 12 juni 2012 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Abonnementen en tickets namiddagvoorstellingen
Matinee abonnement (senioren):
Dit abonnement bevat tickets voor de vier namiddagvoorstellingen.
De abonnementsprijs bedraagt 30,00 euro (incl. 6% BTW)
De verkoop start op dinsdag 12 juni 2012 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Matinee+ abonnement
Dit abonnement bevat tickets voor de vier namiddagvoorstellingen met uitbreiding van het theater ‘Charlotte’ met Alice Toen.
De abonnementsprijs bedraagt 37,50 euro (incl. 6% BTW)
De verkoop start op dinsdag 12 juni 2012 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Klein abonnement:
Dit abonnement bevat minimum 5 voorstellingen naar keuze uit de veertien
voorstellingen. Je betaalt de abonnementsprijs (lees: kortingsprijs) zoals vermeld bij de voorstelling.
De verkoop start op dinsdag 19 juni 2012 vanaf 18.00 uur in het kantoor van GC Het
Koetshuis.
Basisprijs:
Je koopt 1 of meerdere tickets voor een voorstelling.
Start verkoop vanaf donderdag 21 juni 2012 vanaf 8.30 uur in het kantoor van GC Het
Koetshuis.
Kortingen:
- Bij aankoop van een los ticket is er een korting voor jongeren ( jonger dan 26
jaar), medioren en senioren (55 jaar en ouder).
- Groepen genieten een korting op de basisprijs bij aankoop van 10 tickets en
meer voor één en dezelfde voorstelling.

Let wel ...

De losseticketverkoop voor de voorstellingen van Raymond Van het Groenewoud
op 22 december 2012 en ‘Sportstories’ van Stef Wynants op 9 maart 2013 start vanaf
21 juni 2012 om 8.30 uur. Abonnees daarentegen kunnen bovenop hun abonnement
al een ticket voor deze voorstelling kopen vanaf 12 juni 2012 om 18.00 uur.
(Met dank aan de Cultuurraad van Roosdaal en de Roosdaalse Sportraad vzw)

Prijzen | Kortingen | Abonnementen | Ticketverkoop

Je kiest zelf wat je wilt meemaken!
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Prijzen | Kortingen | Abonnementen | Ticketverkoop
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Hoe tickets kopen?
- 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.
- Verkochte tickets worden achteraf niet geruild of terugbetaald.
- Je kan tickets en abonnementen ook betalen met sport- en cultuurcheques
uitgegeven door Accor of Sodexo.
Weetjes bij een voorstelling:
- De kassa opent een half uur voor aanvang van de voorstelling.
- We beginnen stipt. Laatkomers kunnen we enkel toelaten indien dit de voorstelling niet stoort.

Abonnement/
losse tickets

Wat

Prijs (inc. 6% BTW)

Start verkoop
7 juni vanaf 18u00 in
de foyer van
GC Het Koetshuis

Deluxe

alle voorstellingen

124,00 euro

Soiree

alle avondvoorstellingen

99,00 euro

Matinee (senioren)

alle namiddagvoorstellingen

30,00 euro

Matinee+ (senioren)

alle namiddagvoorstellingen met uitbreiding van theater
Alice Toen

37,50 euro

Klein
abonnement

Stel zelf je abonnement samen tegen
voordelige prijs. (1
ticket voor minstens
5 voorstellingen)

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

19 juni vanaf 18u00
in het kantoor van
GC Het Koetshuis

Losse tickets
Kortingen
(-25j, +55j, groep,)

1 ticket per voorstelling

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

21 juni vanaf
8u30 in het kantoor
van GC Het Koetshuis

‘Roosdaalse Zomeravonden’
Woensdag 4 juli, 11 juli, 22 augustus en 29 augustus 2012 | 20.00 uur
Buitentheater (bij regenweer in JH Splinter vzw)
De Roosdaalse Jeugdraad, de jeugdverenigingen en het gemeentebestuur organiseren enkele gezellige, zonnige zomeravonden in openlucht voorzien van een
streepje muziek.
Info: karen.vanschuerbeeck@roosdaal.be

Seniorenraad en gemeentebestuur Roosdaal

Seniorenbeurs in alle locaties van gemeenschapscentrum Het Koetshuis.
Donderdag 20 september 2012 van 10.00 tot 18.00 uur met infostands, animatie,
lezingen, ... .
Info: inge.vanderstappen@roosdaal.be

TE GAST...

Jeugdraad en gemeentebestuur

Gezinsbond VZW Strijtem

Organiseert optreden van Dansgroep ‘Taradance’ (Ierse dans) met ‘The story of
Aithne, a tiny dance tale’, een gedanst sprookje.
Voor kinderen vanaf 9 jaar en volwassenen.
Zaterdag 22 september 2012 | 20.00 uur
Ticket: VVK/leden 10,00 euro - Kassa 12,00 euro
Tickets en info: griet.deleeuw@live.be

Dekerf en partners (bank en verzekeringen)

‘Klantenavond’
Donderdag 27 september 2012 | 20.00 uur | Schouwburg
Info: dirk.dekerf@dekerf.be

Buurtvereniging Kaaitvaart-Bornbos-Diskouter
Programma na onthulling zuil ter ere van Erik Heyman
Zondag 30 september 2012 | 16.00 uur | Schouwburg

FUSA-koor

Concert
Zaterdag 6 oktober 2012 | 19.30 uur | Schouwburg
Ticket: vvk 8,00 euro - Kassa 10,00 euro
Info & tickets: hilde.haelterman@skynet.be | 0470 59 51 56

Gezinsbond OLV-Lombeek

Datum: zaterdag 13 oktober 2012 | 20.00 uur
Tickets & info: willinda@telenet.be

GROS en gemeentebestuur Roosdaal

Wereldfilmfestival
Vrijdag 26 oktober 2012 | Namiddag: filmvoorstelling scholen | 20u00 uur: avondfilmvoorstelling | Schouwburg
Tickets & info: nicole.vanschepdael@roosdaal.be | 054 89 49 01
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TE GAST...

Koninklijke Fanfare De Eendracht Borchtlombeek
Concert met Free Souffriau
Zaterdag 27 oktober 2012 | 20u00 uur | Schouwburg
Tickets & info: krislauwaert@hotmail.com

Davidsfonds Roosdaal

Concert ‘De Vaganten’
Vrijdag 2 november 2012 | 20.15 uur
Info en tickets: 054 33 62 66

Ziekenzorg Kattem - Benefietconcert Parkingsonfonds-

Zaterdag 3 november 2012 | Aanvang: 15.00 uur
Optreden Gabe met gastoptredens van Lisa del Bo, Micha Mara, Garry Hagger,
Sha-Na
Ticket: 10,00 euro, info@hetparkinsonfonds.be of 0472 03 69 93

Cultuurraad Roosdaal

‘Dagen van vrede’
Zaterdag 9 en 10 november 2012

Jopada organiseert Show dansclub

Zaterdag 17 november 2012: voorstelllingen om 15.00 en 19.30 uur
Zondag 18 november 2012: voorstellingen om 14.00 en 18.00 uur
Info en tickets: 0494 05 37 10

KWB en KAV Pamel

Zaterdag 1 december 2012
Sinterklaasfeest (ledenactiviteit)

Koninklijke Fanfare De Verbroedering Borchtlombeek
‘Herfstconcert’
Zaterdag 24 november 2012| 20.00 uur
Zondag 25 november 2012 | 15.00 uur
Ticket: vvk 7,50 euro , adk 9,00 euro
Website: www.fanfaredeverbroedering.be

BuBaO Sint Franciscus

‘Winterspel’
Donderdag 13 december 2012
Info: tac@sintfranciscus.be

Gemeentelijke basisschool Triangel Pamel
‘Kerstsfeest (kersttoneel)’
Vrijdag 21 december 2012
Info: triangel@roosdaal.be
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speelt ‘Het lijk is zoek’
Auteur: Charles Raymond Dyer | Regisseur: Jan Van Rossem
Opvoeringen op 9, 11, 12 januari om 20.00 uur en op 13 januari 2013 om 15.00 uur
Prijs ticket: 7,00 euro
Info en tickets: bert.de.moortel@telenet.be | 0474 87 04 22

W.T.C. De Wolfkens

‘Startvergadering seizoen 2013’
Vrijdag 1 maart 2013
ledenactiviteit

KVLV voorstellingen: (kvlv-abonnement = 30 euro)

TE GAST...

Tejauter ‘t Kerrekot

KVLV Strijtem

Concert | Eva Deroovere
met ‘Mijn huis intiem’ (try out)
Zaterdag 15 september 2012 | 20.00 uur
Info & tickets: 0478 44 50 53,
lieve-hemerijckx@skynet.be | 14,00 euro

Foto: Charlie De Keersmaecker

KVLV Roosdaal

‘Lies Lefever’ (comedy)
Zaterdag 1 februari 2013 | 20u00
Info en tickets: 10,00 euro |
0478 44 50 53, lieve-hemerijckx@skynet.be

KVLV Roosdaal

‘Marleen Merckx’ met ‘Leven in een krabbenmand’ (theatervoorstelling)
Datum: zaterdag 20 april 2013 | 20.00 uur
Info en tickets: 10,00 euro | 0478 44 50 53, lieve-hemerijckx@skynet.be

KVLV Pamel

Lezing ‘Gezondheid te koop’ met Marleen Finoulst, mediaarts.
Dinsdag 2 oktober 2012 | 19.30 uur | Schouwburg
E-mail: hilde.haelterman@skynet.be
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GC Het Koetshuis

Begeleiderspas
Personen met een handicap die in het bezit zijn van een begeleiderspas, kunnen hun
begeleider gratis meenemen naar een voorstelling in GC Het Koetshuis. Om hiervan gebruik te maken, vragen we vooraf te reserveren en moet je in het bezit zijn van deze pas
tijdens de vorstelling.
Ringleiding in de schouwburg
De ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in de schouwburg kunnen beluisteren. Het
geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad
(de ring) die in een lus is aangelegd. Door het hoortoestel op
de T-stand te zetten, kan een drager van een hoortoestel de
signalen van een microfoon of geluidsinstallatie direct in het
hoorapparaat vastleggen.
Rolstoelgebruikers
In de foyer is een personenlift aanwezig waardoor de schouwburg, het sanitair en de
cafetaria makkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers geven
dit best bij reservatie van hun kaarten aan zodanig dat de best bereikbare plaats in de
schouwburg kan worden uitgekozen.

LOKAAL NODIG?

Podium
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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,...

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

Op de eerste verdieping zijn 2 polyvalente zaaltjes beschikbaar 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.

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, ...

Een lokaal nodig?

Feesten, vergaderen en organiseren
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LOKAAL NODIG?

Openlucht

Tussen het Koetshuis en de Kristus Koninglaan ligt een uitgestrekte parktuin met een
zeer mooi typisch Pajots uitzicht. De weide en het buitentheater lenen 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
info@koetshuisroosdaal.be
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Bestelformulier

abonnementen en tickets
Uw gegevens:

Naam: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postcode: . ........................................................................ Gemeente: ������������������������������������������������������������������
Tel./GSM: . ........................................................................ Geboortedatum: ��������������������������������������������������������
E-mail: .......................................................................................................................................................................
0 Mijn adres is het voorbije jaar gewijzigd.

0 Ik ben rolstoelgebruiker.

0 Ja, ik ontvang graag de elektronische nieuwsbrief van GC Het Koetshuis.

Deluxe abonnement

Toegang tot alle voorstellingen

...... x € 124,00 = ..................

Soiree abonnement

Toegang tot de avondvoorstellingen

...... x € 99,00 = ..................

Matinee abonnement

Toegang tot de middagvoorstellingen
(senioren)
Toegang tot de middagvoorstellingen
(senioren) + ‘Charlotte’ met Alice Toen

...... x € 30,00

= ..................

...... x € 37,50

= ..................

Matinee+ abonnement

(Alle prijzen zijn 6% BTW inbegrepen)

Datum		

Handtekening

Gelieve dit formulier ingevuld af te geven voor een vlotte verwerking van je reservatie. Dank u!
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Bestelling keuzeabonnement, tickets met korting en basisprijs.

Gelieve in de vakjes aan te geven hoeveel tickets je wenst per voorstelling en per prijscategorie.
Prijzen voor het keuzeabonnement (abo) zijn van toepassing
bij aankoop van 1 ticket voor vanaf 5 voorstellingen en meer.

Klein abonnement
- 26 j. | +55 j.

Basis

Datum

Voorstelling

Vr
28-09-2012

An Nelissen
‘Taboe’ (try out)

11,00 euro

13,00 euro

Vr
19-10-2012

Dimitri van Toren &
Bart Herman

12,00 euro

14,00 euro

Di
23-10-2012

Eddie Smets
‘Luister, lach en zing mee!’

8,00 euro

10,00 euro

Vr
30-11-2012

Alice Toen
‘Charlotte’

12,00 euro

12,00 euro

Vr
14-12-2012

Bert Kruismans
‘Vaderland’ (try out)

11,00 euro

13,00 euro

Do
20-12-2012

Yvette Ravell
Bobby Prins

8,00 euro

10,00 euro

Za
19-01-2013

Camerata Janacek
Nieuwjaarsconcert

12,00 euro

14,00 euro

Do
07-02-2013

Lisa Del Bo
‘De Gouden Klassiekers’

8,00 euro

10,00 euro

Za
23-02-2013

Chris Lomme & Jo De Meyere
‘Achter de wolken’

18,00 euro

20,00 euro

Za
16-03-2013

The Lightnings

10,00 euro

12,00 euro

Do
18-04-2013

Yves Segers & Eddy Vroman
‘Ik schreeuw het van de daken’

10,00 euro

12,00 euro

Za
27-04-2013

Arnout Vandenbossche
‘De relatiefluisteraar’

8,00 euro

10,00 euro

Vr 24-052013

Kris De Bruyne
‘La Matanza Songs’

14,00 euro

16,00 euro

vanaf 12/6 en
abonnees

vanaf 21/6

Za
22-12-2012

Raymond
Van het Groenewoud

15,00 euro

20,00 euro

Za
9-3-2013

Stef Wynants
‘Sportstories’

15,00 euro

18,00 euro

Totaal
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....................euro ....................euro
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Verantwoordelijke uitgever
AGB Roosdaal
De heer Leon Brion (voorzitter)
De heer Johan Van Lierde (secretaris)
Redactie
Geert Vandenhouwe
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 Abonnementen- en ticketverkoop
Seizoen 2012 - 2013
Abonnement Deluxe
Abonnement Matinee(+) en Soiree
Dinsdag 12 juni 2012 > vanaf 18.00 uur >
Balie in foyer.
Klein abonnement
Dinsdag 19 juni 2012 > kantoor
Losse tickets
Vanaf 21 juni 2012 > kantoor
Uitgezonderd tijdens sluitingsperiode
van 9 juli tot en met 29 juli 2012

Oplage
6.000 exemplaren

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Roosdaal
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.
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Roosdaal
Kantoor: Strijtemplein 15
Toegang bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n | 1760 Roosdaal
open iedere werkdag van 8.30 - 12.00 uur
+ dinsdag van 18.00 - 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 - 16.00 uur
www.koetshuisroosdaal.be
info@koetshuisroosdaal.be
054 89 49 02
BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekeningnummer: 091-0178024-58

in Roosdaal

