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WOORD VOORAF

Beste,
De liedjes van seizoen 2015-2016 zijn uitgezongen en
afgespeeld, maar op 11 juni 2016 leggen we een nieuwe
langspeelplaat op. Van een debuutalbum is lang geen
sprake meer, wel van een album met gekende klassiekers
aangevuld met nieuwe composities.
Op de nieuwe langspeler hebben we zo veel mogelijk
nummers gezet uit diverse genres en disciplines. Het is
volledig aan jou om te kiezen welke nummers je wenst te
beluisteren en om het toerental aan te sturen. Je mag er
alvast van uitgaan dat we ons label trouw gebleven zijn.
Beschouw deze brochure als de voorstelling van ons
nieuw album en kijk samen met ons uit naar de
live-opvoeringen.
Veel plezier!
N.B.: Vergeet niet dat liedjes op de b-zijde zeker ook
het beluisteren waard zijn!
namens AGB Roosdaal
de secretaris
Mia Langendries

de voorzitter
Johan Van Lierde

De medewerkers van
GC Het Koetshuis
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AVONDVOORSTELLING

seizoensopener

DE SCHEDELGEBOORTEN
XXXX
xxx wel!’
‘Nu

VR 30 SEP 2016 - 20.30 U
TICKETS: 16,00
€
€ | +60 & -26 J. 14,00 € |

De Schedelgeboorten beuken fris en monter
de deur open van hun derde decennium
(!) en zullen je opnieuw verblijden met een
lading kakelverse liedjes en zottigheden.
De Schedelgeboorten Wouter Van Lierde
(uiteraard), Francis Wildemeersch (altijd
goed), Danny Van Rietvelde (joepie) en
Saint-Marteau (wauw) bewijzen weer maar
eens dat er met het rare natuurfenomeen
‘mens’ wel te leven valt, namelijk door er
met z’n allen eens goed om te lachen. Ze
doen het deze keer zonder al te felgekleurde
kostuumpjes (nee, niet naakt) en draadloos.
Nooit eerder hebben ze zichzelf opnieuw
uitgevonden, maar NU WEL! Dit wil je niet
missen!

HET NIEUWSBLAD:
De Schedelgeboorten schitteren!
De fabrikanten van de fijne humor pakken
het publiek moeiteloos in.
DE STANDAARD (4****):
De Schedelgeboorten slaan spijkers met
koppen. Vakkundig lachen met de pijn van
het zijn.
GAZET VAN ANTWERPEN:
Dit viertal bezingt de absurditeit van het leven
op zo’n hilarische wijze, dat het wel superlatieven moét regenen. Geniaal en uniek om er
maar twee te noemen.
DE MORGEN:
Pareltjes van muzikale spitsvondigheden.

TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
XX,XX €
12,00
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AVONDABO
XX,XX €
12,00

KEUZE-ABO
XX,XX €
14,00
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AVONDVOORSTELLING

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de
grens tussen België en Nederland door de
Duitsers hermetisch afgesloten door een
elektrische draad (een soort ijzeren gordijn
avant la lettre). Bepaalde leefgemeenschappen op de grens werden op die manier van
mekaar gescheiden met vaak grote sociale
en emotionele gevolgen. Tegen de achtergrond van dit historische gegeven speelt
Petrus en den doodendraad.
De oude Petrus blikt terug op zijn leven
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een passionele liefde tussen Petrus en Marie werd
gedwarsboomd door koppig toeval, een
reeks verschrikkelijke gebeurtenissen, een
dodelijke draad en een wereldoorlog. Hoe
komt een man uit zoveel gruwel tevoorschijn, waarmee houdt hij zich staande? Een
leven lang vastklampen aan een onvervuld
verlangen, verdwaald in het verleden.
Een tragische love-story op de grens waar
ooit den draad stond, die dorpen in tweeën
sneed, waar smokkelaars aan bleven
plakken, die een verloving tot een vierjarig
bestaan veroordeelde.
Een voorstelling over hoe zelfs 2.000 volt de
liefde niet kan stoppen. Integendeel.

KNACK FOCUS
“Stefan Perceval laat Jo De Meyere boven
zichzelf uitstijgen. De Meyere speelt ongewoon ingehouden en intens … Ook Sofie
Palmers weet Perceval op te tillen naar een
ongezien niveau.”
“Hartverwarmend theater waarin de Groote
Oorlog de achtergrond vormt voor een
verhaal over hoe een mens soms veroordeeld is tot levenslang verlangen naar zijn
Groote Liefde.”
DE STANDAARD
“Als Petrus en den doodendraad het visitekaartje wordt van wat HET GEVOLG onder
artistiek leiderschap van Stefan Perceval
voortaan zal presteren, speelt het Turnhoutse theater binnenkort play-off 1.”

HET GEVOLG
XXXX
xxx en den doodendraad
Petrus
Met Jo De Meyere en Sofie Palmers

VR 14 OKT 2016 - 20.30 U
TICKETS: 16,00 € | +60 & -26 J. 14,00 € |
Tekst: Guido Van Meir | Regie: Stefan Perceval
Spel: Jo De Meyere en Sofie Palmers
Scenografie: Niek Kortekaas Kostuums: Chris Snik

TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
XX,XX €
12,00

AVONDABO
XX,XX €
12,00

KEUZE-ABO
XX,XX €
15,00
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AVONDVOORSTELLING

Hoe kan een mens vervreemden van zichzelf?
Door een fictief persoon in het leven te roepen,
om op die manier onder sociale verplichtingen
uit te komen?

HET ONGERIJMDE - ‘ERNST’
(naar Oscar Wilde)

VR 25 NOV 2016 - 20.30 U
TICKETS: 16,00 € | +60 & -26 J. 14,00 € |

Door van iemand te houden enkel en alleen
omwille van een naam?

Oscar Wilde flirt in The Importance of Being
Earnest met de oppervlakkigheid van de Londense high society. Karakterloze personages
worden gereduceerd tot pionnen in het spel
van een negentiende-eeuwse maatschappij
waar echtheid ver te zoeken is.

Door als baby gevonden te worden in een
reistas in een locker van een station?

Het Ongerijmde neemt u mee naar een
fake universum, waar rare mensen met rare
manieren op een groteske manier worden
gespeeld.

Absurditeit wordt realiteit en andersom…

De wereld draait door … nog steeds …
Met en van Jenne Decleir,
Machteld Timmermans,
Danny Timmermans en Ann Tuts

TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
12,00 €
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AVONDABO
12,00 €

KEUZE-ABO
15,00 €
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Tom Helsen valt voor de eerste keer op
tijdens de finale van Humo’s Rock Rally in
1996. Zijn grote doorbraak komt er met de
singles ‘Sun in her eyes’ en ‘Change yourself’. Ondertussen heeft hij zeven albums
gemaakt en ontelbare parels van liedjes geschreven. Bij wie staan deze nummers niet
in het geheugen gegrift:
‘Goodbye’, ‘Easy’,’ Home’, ‘Every Little
thing’, ‘New Girl’!

AVONDVOORSTELLING

De Leuvense singer-songwriter staat zowaar
20 jaar op de planken en is helemaal klaar
voor een nieuwe tournee. In de theaterzalen
presenteert hij in een kleine bezetting, een
selectie van zijn allermooiste songs én verhalen.
Jawel, Tom Helsen neemt de tijd om ook het
verhaal achter het lied en de omstandigheden
waarin het tot stand kwam, toe te lichten.
Anekdotes, te mooi om ze niet te vertellen,
worden u geserveerd met de nodige dosis
humor en zelfrelativering .
De theatervoorstelling belooft een bijzonder intiem, eerlijk en verrassend concert te
worden waarin hij oud én nagelnieuw werk
verenigt.

TOM HELSEN

Tom Helsen trekt op tour – mis het niet,
het zal je niet onberoerd raken.
Website : www.tomhelsen.be

VR 9 DEC 2016 - 20.30 U
TICKETS: 14,00 € | +60 & -26 J. 12,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
12,00 €

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

AVONDABO
12,00 €

KEUZE-ABO
13,00 €
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AVONDVOORSTELLING

Laat u verrassen
4 sopranen, 1 bariton, 1 pianist, 1 missie.
In deze voorstelling gaat CLOSE OPERA
op zoek naar wat het betekent om een diva
te zijn of te worden. Is dit een aangeboren
gave of is dit iets waar men hard voor moet
werken?

CLOSE OPERA
‘The Grand Diva Night’

ZA 21 JAN 2017 - 20.00 U
TICKETS: 16,00 € | +60 & -26 J. 14,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
12,00 €
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AVONDABO
12,00 €

KEUZE-ABO
15,00 €

Vier getalenteerde sopranen en een superbe
bariton, met elk een eigen kleur, begeleid
door een pianist, nemen u mee op hun
zoektocht naar de identiteit van de DIVA
ABSOLUTA, de sublieme vertolkster van
menselijke emoties door muziek.

diva’s creëerden. Natuurlijk krijgt u goed in
het gehoor liggende operahits van Mozart,
Bellini, Donizetti, Verdi en Puccini te horen,
maar daarnaast zullen ook minder courante
dingen worden gebracht.
Voor deze productie engageerde ‘Close
Opera’ zangeressen die zijn afgestudeerd
aan de Nederlandse Operastudio en de
Vlaamse Operastudio.

De diva wordt hiervoor vakkundig ontleed,
uitgekleed, en van alle clichés en franje
ontdaan en anderzijds worden al die contrasten ook doelbewust opgezocht.
Het wordt een persoonlijke reis doorheen
het operalandschap waarbij halt wordt gehouden bij maestro’s die gewild of ongewild

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

AVONDVOORSTELLING

Te ontdekken
Sinds bassist Wouter Berlaen zich in 2011
van voornaam ontdeed om met eigen
songs in onvervalst Zults dialect een stap
naar voor te zetten op het podium, ging het
sneller dan de man zelf had durven hopen.
Bedrieglijk opgewekte meezingers als “Oe
ver’est nog?”, “Ge zij were zat” en “Brengt ui
zuster mee” passeerden de ether via Radio
1 & Radio 2 en brachten BERLAEN live op
prestigieuze festivals als Dranouter, Gentse
Feesten, Boterhammen in het Park (AB) &
vele andere …
Geflankeerd door oa. Maaike Cafmeyer
trok hij begin 2013 op theatertour om zijn 2
albums “Vanuivoeurt” en “De loatste man”
uitgepuurd & akoestisch te spelen. Nog
meer jongensdromen gingen in vervulling
toen BERLAEN later dat jaar op uitnodiging
van Raymond van het Groenewoud op
de planken van het Antwerpse Sportpaleis
stond (Nekka Nacht) én daarna ook bijdroeg

aan de Radio 1 Sessie van Johan Verminnen.
Tussendoor bracht hij ook nog hulde aan
persoonlijke helden Roger Raveel (“Kleur
in E-mineur” – Radio 1), Miel Cools (diens
allerlaatste tournee “Er was en is een tijd”) en
Bram Vermeulen (najaar 2014).
Medio november 2015 legde de Zultse liedjesboer een gloednieuwe langspeler in de
rekken: “Van mijn erf”. Eerste single daaruit
“Ier in de midd’n” nestelde zich een hele
zomer in de oren van elke Radio 1 luisteraar
en vanaf heden stelt BERLAEN zijn nieuw
werk live voor in GC Het Koetshuis. Samen
met zijn vaste band!
Wie BERLAEN als trio al bezig zag, weet dat
ze elk zittend publiek tot meezingen én elk
staand publiek tot stilte bewegen.
www.berlaenfromzulte.be

BERLAEN
‘Van mijn erf’

ZA 18 FEB 2017 - 20.00 U
TICKETS: 12,00 € | +60 & -26 J. 10,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
10,00 €

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

AVONDABO
10,00 €

KEUZE-ABO
11,00 €
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AVONDVOORSTELLING

Een tragikomedie over de mens als toevallige samenloop van kosmologische
omstandigheden, zo luidt de baseline van
Accident de Parcours, de nieuwe en
tevens allerlaatste zaalshow van de onnavolgbare Nigel Williams.
Stand-upcomedy als levensfilosofie.

NIGEL WILLIAMS
‘Accident de Parcours’

VR 24 MAA 2017 - 20.30 U
TICKETS: 14,00 € | +60 & -26 J. 12,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
10,00 €
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AVONDABO
10,00 €

KEUZE-ABO
13,00 €

Nigel kijkt naar zichzelf en naar het gedrag
van anderen en vraagt zich af wat er van
de Homo Sapiens geworden is, waar die
nu feitelijk mee bezig is in deze eeuw van
narcisme en zelfoverschatting waarin we via
sociale media iedereen constant moeten
laten weten hoe geweldig we zijn, hoe geweldig ons leven is en waarin nog weinig
empathie opgebracht wordt.

DE MORGEN
“Ziedaar het schone aan comedy, hoe die
onverwachts de nagel op de kop tikt, prikt
waar het latente zeer zit.”
GAZET VAN ANTWERPEN
“Heerlijke improvisatie is het, al wekt ze ook
plaatsvervangende schaamte. Als hij ongenadig inhakt op onze rol in de migratiecrisis,
raast de gène door de zaal. Het zegt veel
over wie Williams is: een toegewijd komiek
met het hart op de juiste plaats.”
www.nigelwilliams.be

Hij haalt in deze stand-upvoorstelling allerhande actuele issues aan, hij laat veel ruimte
voor pittige interacties met het publiek en
deelt meerdere uppercuts uit op momenten
dat je het het minst verwacht. Nigel op zijn
best dus: korte, scherpe grappen, dicht bij
het publiek, maatschappijkritisch, onvoorspelbaar, eerlijk, verontwaardigd en ook
confronterend.

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

La Guardia Flamenca verwierf internationale
faam op straat. Wervelende rokken, castagnettes, waaiers en veterlaarsjes stampten
zich een weg over het asfalt recht in de
harten van het publiek.

Sprankelend, geestig, maar ook virtuoos
gedanst en begeleid door uitstekende
muzikanten.
De podiumshow CLUB FLAMINGO is er
eentje CON PASIÓN…
4 betoverende danseressen met al even
veelbelovende namen : La Gloria, La Lucia,
La Gitana, La Bata combineren in corpo en
canto vurige Spaanse krachten : la pasión,
el honor, el duende, la rebelión, la seducción
en natuurlijk la fiesta!
Vergis je niet, deze dames brengen wel
degelijk Flamenco Puro : intense dansen,
cante jondo, opzwepende ritmes en dit
onder de hoede van een gitaarmaestro,
een meer-dan percussionist en El Tito
Paz, wiens stem vanuit de diepste krochten
het leven aanroept.

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

AVONDVOORSTELLING

Niet te missen

Mag er wat meer zijn dan flamenco? Je
weet wel hoe dramatisch Spanjaarden zich
kunnen gedragen, welk een woordenvloed
eruit die kleine lijfjes stroomt, hoe mannen
en vrouwen elkaar bekempen tot de dood
om vervolgens twee minuten later terug dolverliefd in elkaars armen te vallen?
Geniet met volle teugen van deze zalige
clichés in een spannende en geestige
cocktail.
Verwacht je aan een tintje drama à la
Carmen… een vleugje waanzin à la Amodovar ....een streepje hysterie à la Manuel
(Fawlty Towers) … kortom MUJERES AL
BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS … .
CLUB FLAMINGO is veel meer is dan een
dansvoorstelling voor de Flamenco liefhebber alleen, het is een komisch drama
dat zich voor uw neus op scène afspeelt.
Met : Laura Neyskens, Clarissa WeddingJennes, Elise De Vliegher, Lisbeth Maes,
Emre Kuzoglu (gitaar), Antonio Paz (zang) en
François Taillefer (percussie)

LA GUARDIA FLAMENCA
‘Club flamingo’

VR 28 APR 2017 - 20.30 U
TICKETS: 14,00 € | +60 & -26 J. 12,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
12,00 €

AVONDABO
13,00 €

KEUZE-ABO
13,00 €
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AVONDVOORSTELLING

Begin april 2016 vierde “Scala” hun 20 jarig
bestaan. Wat ooit begon als een klein lokaal
project, dat voor vele zangeressen een
doodgewone hobby was, groeide uit tot een
internationaal succesverhaal van Aarschot
tot in Sint-Petersburg, New York, Berlijn,
Seoul,… Scala heeft aangetoond dat Aarschot, hoe klein ook, toch op de wereldkaart
kan gezet worden.

SCALA & KOLACNY
BROTHERS

Inzet, creativiteit en vooral geloof in eigen
kunnen en vertrouwen in de mensen
waarmee je samenwerkt, heeft Scala groot
gemaakt en ervoor gezorgd dat 20 jaar later
nog steeds met enorm veel enthousiasme
kan opgetreden worden voor het fantastisch
Scalapubliek!

Net daarom wil Scala deze verjaardag een
jaar/seizoen lang vieren. Een “20 Jaar Scala
– concert” wordt het beste en het mooiste uit
20 succesvolle Scalajaren. Scala brengt niet
alleen songs en zangeressen van vroeger en
nu samen, maar ook herinneringen en vooruitzichten zullen op het podium versmelten.
Tot slot, en speciaal voor deze concerten
brengen we een uniek en groots fotoboek uit,
vol met anekdotes van onze zangeressen en
ex-zangeressen.
Zo beleeft iedereen twintig jaar Scala door
hun ogen.

ZA 20 MEI 2017 - 20.00 U
TICKETS: 25,00 € | +60 & -26 J. 23,00 € |
TARIEVEN IN ABONNEMENTENFORMULE
LUXE ABO
21,00 €

12

AVONDABO
22,00 €

KEUZE-ABO
23,00 €
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KERSTNAMIDDAG

DO 27 OKT 2016 - 14.00 U

DO 15 DEC 2016 - 14.00 U

TICKETS: 8,00 €

TICKETS: 10,00 €

brengen een ode aan Frank Sinitra, Tom Jones, Dean Martin, …

P.C. Brown, lees Mister Showman,
brengt op een prachtige manier en met
bravoure liedjes die je allemaal kent. Niet
meezingen, wordt moeilijk!
Doran werd als ‘Georges Darmoise’
geboren als jongste van 10 kinderen in
een arbeidersgezin. Al snel ontdekten
zijn ouders de muzikale kwaliteiten van
hun jongste telg en ze stuurden hem
op 7-jarige leeftijd naar de muziekacademie waar hij in 1985 met grote onderscheiding afstudeerde. Ondertussen
leerde hij keyboard en piano spelen en
vrolijkte hij als tiener menig familiefeestje
op. Hij schreef zich in voor de VTM –
Soundmixshow en als 1 van de meer
dan 3000 kandidaten, haalde hij de
live shows. Hij won er de harten van
het publiek en de vakjury. In september
1995 zong hij het lied “ Delilah” van
Tom Jones en won hij de finale met een
nooit geziene verpletterende score.

NAMIDDAGVOORSTELLINGEN VOOR MEDIOREN & SENIOREN

PC BROWN & DORAN

met Garry Hagger

Op 25 december is het Kerstmis en vele mensen vieren
dit met een gezellig feest in familiale kring. De kerstperiode zetten we al in op donderdagnamiddag 15 december
en hebben hiervoor Garry Hagger als gastheer naar GC Het
Koetshuis gehaald.
Hou je van een mooi concert
en gezellige meezingers, dan
mag je onze kerstnamiddag
zeker niet missen. We maken
van de hit ‘Dit is het mooiste
moment’ een waarheid.

NEEM EEN NAMIDDAGABONNEMENT!
Dit abonnement bevat 1 ticket
voor de 3 namiddagvoorstellingen en
kost slechts 25,00 euro (incl. 6% BTW)!

De namiddag sluiten we af met een duet met beide zangers!

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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DO 16 MAA 2017 - 14.00 U
TICKETS: 10,00 €
Het is niet gemakkelijk om in Vlaanderen
een cowboy te zijn ... en Carry Goossens
kan het weten! Hij vertelt in zijn conference
op een lichtvoetige manier hoe hij al sinds
zijn geboorte met dat probleem worstelt.
Hij blikt terug op zijn jeugdjaren en op
zijn verblijf in Amerika, zoekend naar de
oorsprong van zijn liefde voor de Western
sfeer en het cowboy leven. Bij momenten tart hij met zijn diepe stem de goden
van de countrymuziek, maar kan gelukkig
op de stevige ondersteuning rekenen van
enkele doorwinterde muzikanten van de
Bobby Setter
Band.
Een zalige mix
van: countrymuziek, humor
en vertellingen!

NAMIDDAGVOORSTELLING VOOR FAMILIE

NAMIDDAGVOORSTELLINGEN VOOR MEDIOREN & SENIOREN

CARRY GOOSSENS
& DE BOBBY SETTER TRIO

VILLANELLA & DE ROOVERS

EEN VOORSTELLING VAN/MET: SARA DE BOSSCHERE EN LUC NUYENS

HET VERLOREN VOORWERP (+9 JAAR)
ZA 25 FEB 2017 - 19.00 U
TICKETS: 10,00 € -26J. 8,00 €

‘Het Verloren Voorwerp’ is het verhaal
van Madam en Meneer.
Ze gaan op zoek naar wat ze kwijt zijn.
In het donker klampen ze zich aan mekaar vast
tot ook dat niet meer helpt.
Wat is toch dat geheimzinnige ding
dat ze maar niet vinden?
Als dat maar goed afloopt!
‘Het was niet te groot en niet te klein.
Zeer geschikt voor allerlei doelen.
Goed om te hebben, moeilijk om te vinden.
Ai ai ai!’
‘Misschien zweeft het!
Dan moeten we in de lucht kijken!’
Sara De Bosschere en Luc Nuyens maken deel uit van het theatercollectief
de Roovers. In 2011 maakten zij samen met Paul Verrept en Villanella al
‘Twee Vrienden’. Net als ‘Het Verloren Voorwerp’, geen infantiele voorstelling
maar een stuk dat kinderen sleutels reikt tot een volwassen realiteit.
Tekst: Paul Verrept l www.villanella.be l www.deroovers.be
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FILM IN GC HET KOETSHUIS

Bonusfilm

GROS-ROOSDAAL I.S.M. GC HET KOETSHUIS STELT VOOR
(I.H.K.V. WERELDFILMFESTIVAL)
‘BLACK’, een film van Adil El Arbi & Bilall Fallah
Acteurs: Martha Canga Antonio , Aboubakr Bensaihi & Emmanuel Tahon
De rauwe, moderne versie van Romeo en Julia
De vijftienjarige Mavela is lid van de beruchte jeugdbende Black Bronx. Wanneer zij halsoverkop verliefd wordt op de charismatische Marwan, een Marokkaanse jongen van de rivaliserende
bende de 1080-ers, worden beiden brutaal gedwongen te kiezen tussen loyaliteit aan hun bende
of de liefde voor elkaar. Een onmogelijke keuze… of niet?
In Black, gebaseerd op de boeken Black en Back van Dirk Bracke, volgen we de onmogelijke
liefde van een zwart meisje voor een Marokkaanse jongen. Beide zijn lid van rivaliserende bendes.
Winnaar van de Dropbox Discovery Award (Toronto International Film Festival).

De data voor de filmavonden hebben
we al vastgelegd. Welke film we vertonen, maken we later bekend. Hou
onze nieuwsbrief, Roosdaal Info, de
website, … in de gaten om ons filmaanbod te ontdekken!

VR 28 OKT 2016
WELKOM VANAF 20U, BEGINT OM 20U15

DO 3 november 2016
DO 1 december 2016
DO 2 februari 2017
DO 9 maart 2017

Welkom vanaf 20.00 uur,
vertoning begint om 20.15 uur.
Prijs: 4,00 euro (inclusief BTW).
ABONNEES VAN GC HET KOETSHUIS:
GRATIS ticket voor alle films bij aankoop
van een luxe-abonnement of een
avondabonnement!
GRATIS ticket voor 3 films naar keuze bij
aankoop van een keuze-abonnement

PRIJS : 4,00 € (INCL BTW)

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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TE GAST ...

JEUGDRAAD EN GEMEENTEBESTUUR ROOSDAAL STELLEN VOOR ‘ROOSDAAL ZOMERT’
In de zomermaanden houden we viermaal op donderdagavond halt aan het terras van Jeugdhuis Splinter, Pajot Begot en GC Het
Koetshuis voor Roosdaal Zomert. Onze jeugdbewegingen halen het beste uit zichzelf om voor een breed publiek een aantrekkelijk
programma samen te stellen, en staan volledig tot uwer beschikking op deze gezellige avonden:
30 JUNI 2016
• Disrepair (blues rock)
• The Father, the Son & the Holy Simon (blues rock)
18 AUGUSTUS 2016
• Nomad Swing (muziek
van de jaren ’20 tot jaren ’50)
• Dansinitiatie Charleston
• & Lindy Hop
• DJ Kris

7 JULI 2016
• Uitzending halve finale
EK voetbal
• Franse gastronomie
• Franse sfeermuziek, gebracht door Klaas & Wijn
25 AUGUSTUS 2016
• B Road Basterds
(akoestisch trio van straatmuzikanten)

We gaan telkens van start vanaf 20u! Buitentheater en terras GC Het Koetshuis
KAMPIOENENVIERING
VR 26 augustus 2016 – 19:00 uur
De Roosdaalse Sportraad vzw en het gemeentebestuur Roosdaal
huldigen de Roosdaalse kampioenen tijdens de jaarlijkse
kampioenenviering.
Tom Boudeweel, radiopresentator van Sporza, is uw gastheer.
Info: dienst welzijn en vrije tijd | inge.vanderstappen@roosdaal.be

JH SPLINTER VZW – SPLINTERTIME 25 JAAR JH SPLINTER
VR-ZA-ZO 26-27-28 augustus 2016
Evenementenweide en JH Splinter
Info: www.jhsplinter.be of facebookpagina van JH Splinter vzw
FORDCLUB ROOSDAAL – FORDTREFFEN
ZO 28 augustus 2016 l vanaf 14:00 uur
Parking langs Kristus Koninglaan en de evenementenweide
Info: 0496 26 39 76
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NAAIPROJECT VAN FEMMA-LEDEBERG
Elke dinsdag vanaf 13 september 2016 tot en met
28 maart 2017 l 19.15 tot 22.15 uur
Naaien … is weer helemaal in!
Naaien werkt ontspannend en de kleren die je creëert zijn stuk
voor stuk uniek !
Een leuk hemd, een stoere broek of een schattig kleedje voor je
kleine kapoen … . Of liever een stijlvolle broek, een A-lijn rok, een
retrojurk voor jezelf …
Bij Femma-Ledeberg kan het allemaal ! Zin gekregen?
Schrijf je dan als de bliksem in voor deze lessenreeks met
20 avonden naaiplezier !
In polyvalente zaal van GC Het Koeshuis
Info: Femma Ledeberg | Conny Straetmans:
cstraetmans@gmail.com - 0473 88 17 41
ZONNEFOOR 2016
Zonnelied vzw organiseert haar 3de Familie-, vrienden-,
personeel- en buurthappening
ZO 11 september 2016
Muziek, dans, kermis, restaurant (stoofvlees met frietjes en paella
vanaf 11.30 uur), .... en nog veel meer leuks voor jong en oud.
Muziekprogramma:
• 11.00 tot 12.00 uur: Zonnelied All-Star Band
• 12.00 tot 14.00 uur: The Hitmasters
• 14.00 tot 16.00 uur: Miss Hum and the Feedbacks
• 17.00 tot 19.00 uur: De Helaasheid Der Zingen
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

Rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Kostprijs: 1,00 euro
per meter (met een minimum van 5 meter).
Meer info en reservatie voor standhouders zijn te verkrijgen
via annelore.deridder@zonnelied.be
Velo-droom (wandel- en fietshappening): inschrijven tussen
8.00 en 14.00 uur. Meer info via elie.degendt@zonnelied.be
Evenementenweide van het gemeenschapscentrum
Het Koetshuis te Strijtem
Info: www.zonneliedvzw.be | info@zonnelied.be | 053 64 64 30
GEMEENTEBESTUUR EN SENIORENRAAD ROOSDAAL
ORGANISEREN STARTDAG SENIORENWEEK
ZO 18 september 2016 l vanaf 13:00 uur
“Dag van de gezondheid” met informatiestanden over gezondheid in de foyer, 2 wandelingen waarvan ééntje van
2 km voor mindervaliden en één van 7 km, uitgestippeld door
de Denderstappers. Tijdens de wandeling kan er deelgenomen
worden aan de “Gezondheidsrally” met als 1ste prijs een
fruitmand”. Vertrek: van 14.00 tot 15.00 uur.
Wie liever niet wandelt, kan deelnemen aan 2 workshops
(13.00-15.00 uur: maaltijdsoep en 16.00-18.00 uur: gezond
dessert) over gezond koken. Het aantal deelnemers bedraagt
maximum 15 per workshop en voorinschrijven is wenselijk.
Deelname aan de wandeling en workshops is gratis.
Foyer en in de omgeving van GC Het Koetshuis
Info: dienst welzijn & vrije tijd
inge.vanderstappen@roosdaal.be
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Secretariaat:
Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal | Tel.: 054 89 49 09
Openingstijden:
Maan-, dins-, donder- en vrijdag van 15:00 tot 21:00 uur
Woensdag van 12:00 tot 19:30 uur
Zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur

TOONMOMENTEN EN OPTREDENS IN 2016/2017
Openlesmomenten van de dansafdeling op:
Maandag 16 januari 2017 van 16.15 u tot 21.15 uur
Dinsdag 17 januari 2017 van 16.15 u tot 21.15 uur
Woensdag 18 januari 2017 van 13.00 u tot 20.30 uur
Donderdag 19 januari 2017 van 16.15 u tot 21.15 uur

TE GAST ...

ACADEMIE

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD EN DANS NINOVE - FILIAAL ROOSDAAL

VG EVENTS STELT VOOR
‘JOHN WILLKINS ZINGT WILL TURA’.
ZO 25 september 2016 l 16:00 uur
Het begon allemaal in 1992 toen Koen deelnam aan de VTM
soundmixshow met het lied Noorderwind van Will Tura en als
derde eindigde. Enkele jaren later werd een droom werkelijkheid:
Koen werd gevraagd om een Tura medley te brengen samen met
een harmonie van 50 mensen en de VTM-bissband. Vorig jaar
mocht hij een eerbetoon brengen voor groot publiek naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Tura. Koen laat zich begeleiden
door 4 topmuzikanten waaronder o.a Marc Cortens ( solo gitaar ) en
Alain Verriest (bassgitarist ) die jaren met Will optraden en vaste
muzikanten waren van zijn orkest.
Tickets: 15,00 € via VG Events
0470 34 90 75 (de 1ste 250 plaatsen) of
GC Het Koetshuis 054 89 49 00
(enkel 25 stoelen achteraan in zaal)
Schouwburg GC Het Koetshuis

Iedereen welkom!
Schouwburg

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD EN DANS NINOVE - FILIAAL ROOSDAAL
3 februari | 19:00 uur
‘Leerlingenconcert’ afdeling muziek
schouwburg
18
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KONINKLIJKE FANFARE DE EENDRACHT BORCHTLOMBEEK
CONCERT MET SPECIALE GAST JELLE CLEYMANS
ZA 8 oktober 2016 l 20:00 uur

DAVIDSFONDS ROOSDAAL STELT VOOR:
ARJAUN
ZA 29 oktober 2016 l 20:30 uur

Ticket & info: VVK: 10,00 euro – ADK: 12,00 euro |
linsy.podevin@skynet.be & 0495 42 60 27

Muziek uit de buik van Pajottenland met
bekende meezingers en een korf splinternieuwe Brabantse parels

ERFGOEDCEL RAUSA VZW –
CAUSERIE DOOR RIK VAN CAUWELAERT
VR 14 oktober 2016 l 20.00 uur
Met Rik Van Cauwelaert ben je zeker van verrassende en originele
standpunten over plaatselijk verleden en parallellen met de ‘grote’
politiek.
Polyvalente zaal 1

Tickets: 10,00 euro | GC Het Koetshuis via
054 89 49 00 of info@koetshuisroosdaal.be
Leden bestellen hun ticket bij de bestuurleden
van Davidsfonds Roosdaal.
WINDMOLEN HERTBOOM VZW ORGANISEERT
‘MOLENAARSCURSUS’
ZA 12 en 26 november 2016 l 9:00 uur
Schouwburg
Info: www.windmolen.be

Reservatie en info: 054 32 33 64 of rausa@skynet.be
KONINKLIJKE FANFARE DE VERBROEDERING
BORCHTLOMBEEK ‘HERFSTCONCERT‘
ZA 22 oktober 2016 l 20:00 uur
Muzikaal spektakel in samenwerking met Dender Brass, de uittredende
Belgische kampioen Brass Band in 3de divisie.
Schouwburg
Tickets & info: VVK: 7,50 euro | Kassa: 10,00 euro |
www.fanfaredeverbroedering.be |
geert.vanasbroeck@bnpparibas.com
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

GEMEENTEBESTUUR & GROS ROOSDAAL ORGANISEREN
‘CONGO-DAG’ MET COLOR RUMBA, MUZIEKCOLLECTIEF
UIT BRUSSEL MET ROOTS IN KINSASHA
ZO 13 november 2016 l 15:30 uur
Kleurrijk spektakel op Afrikaanse ritmes en melodieën
Tickets & info: 10,00 euro
(volwassenen) & 5,00 euro
(kind tot en met 12 jaar) GC
Het Koetshuis 054 89 49 00
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ER WAS EENS IN PAMEL …
MUZIKAAL SPROOKJE OVER DE DIKKE VAN PAMEL
Een productie van Cultuurraad & Gemeentebestuur Roosdaal,
Stedelijke Academie voor muziek, woord en dans Ninove afdeling
Roosdaal, G. Gabrieli Koperensemble
ZO 20 november 2016 l 2 voorstellingen:
om 11:00 uur en 19:00 uur
Wie herinnert zich uit zijn schooltijd niet het muzikale sprookje
‘Peter en de wolf’ van de Russische componist Sergej Prokofiev. Maar ook vandaag nog zijn er knappe muzikanten die zo’n
muzikale vertellingen maken. Ward Opsteyn is zo iemand. Hij
is trompettist bij het Nationaal Orkest van België. Zijn vriend,
hoornspeler Hubert Biebaut, vroeg hem om een muzikale vertelling te schrijven rond de figuur van De Dikke van Pamel. Bij
zo een muzikaal werk horen uiteraard ook teksten. Daarvoor
kwamen ze (vanzelfsprekend) terecht bij Walter Evenepoel.
Het resultaat is een ontroerende, soms trieste, soms heel prettige
voorstelling met knappe, hedendaagse muziek, gebracht door
het Gabrieli Koperensemble, sopraan Annelies Meskens, een
heleboel zangertjes en acteurs van de Academie voor Muziek,
Woord & Dans Ninove, afdeling Roosdaal, acteurs van Tejauter
’t Kerrekot en héél bijzonder: echte, traditionele stangpoppen!
Er is een voorstelling om 11:00 uur, speciaal voor het jonge
volkje, in het kader van de Kunstendag voor kinderen. Om 19:00
uur zijn jonge en (veel) minder jonge theaterliefhebbers heel erg
welkom.
Info & tickets: prijs 5,00 euro en gezinskaart 10,00 euro
(= 10,00 euro voor het hele gezin)
054 89 49 00
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KWB & FEMMA PAMEL
ZA 3 december 2016 l 14:00 uur
Sinterklaasfeest
Info: bestuur Femma & KWB Pamel
ERFGOEDCEL RAUSA VZW STELT VOOR:
BOEKVOORSTELLING ‘VAN ABBELOOS TOT ZEPPOS’
VAN MAURITS VAN LIEDEKERKE
ZO 4 december 2016 l 16.00 uur
Maurits Van Liedekerke, dichter-journalist, trakteert het Pajottenland
op een aantal biografieën van markante figuren uit het ruime
Pajottenland. Onder hen worden een flink aantal Roosdaalse
persoonlijkheden uit de politiek, de kunst en vele geledingen
van onze samenleving door de auteur beschreven. Voor Erfgoed
Rausa is dit het uitgelezen moment om de boekvoorstelling naar
GC Het Koetshuis te halen en de publicatie in de ideale omstandigheden te presenteren.
Info: rausa@skynet.be
BUSO SINT-FRANCISCUS
DO 22 december 2016 l 13:00 uur
Kerstspel door de leerlingen en tentoonstelling van eigen creatief
werk.
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL TRIANGEL PAMEL
VR 23 december 2016 l 13.00 uur
Kersttoneel 6de leerjaar met gastoptredens van de kleuters
Info: schoolsecretariaat Triangel Pamel
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

TEJAUTER ’T KERREKOT SPEELT
Jaarlijkse toneelopvoeringen - 4 voorstellingen:
ZA 07/01/2017 l 20:00 uur
ZO 08/01/2017 l 15:00 uur
VR 13/01/2017 l 20:00 uur
ZA 14/01/2017 l 20:00 uur
Schouwburg
Tickets & info: 8,00 euro – bert.de.moortel@telenet.be
N-VA ROOSDAAL - LEZING
DO 9 februari 2017 l 20:00 uur
Schouwburg
IMI ROOSDAAL - MUZIKAAL SPEKTAKEL DOOR LEERLINGEN
ZA 11 februari 2017
Schouwburg
MAJORETTEN CRESCENDO’S GOOIK – DANSVOORSTELLING
ZA 11 maart 2017 l Voorstellingen om 14:00 en 19:30 uur.
Schouwburg
KONINKLIJKE FANFARE DE EENDRACHT O.L.V.-LOMBEEK
ZA 22 april 2017 | 20:00 uur
Jaarlijks concert
Info & tickets: 054 33 97 22
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS GOOIK
DANSVOORSTELLINGEN VAN DE DANSAFDELINGEN
HERNE op vr 17 maart 2017 om 19.00 uur en
za 18 maart 2017 om 14.30 uur,
GOOIK op zaterdag 18 maart 2017 om 19.00 uur en
zo 19 maart 2017 om 14.30 uur,
GALMAARDEN op za 13 mei 2017 om 16.30 en om 19.00 uur.
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

VG EVENTS STELT VOOR
GÜNTHER NEEFS & SWINGBAND
VR 31 maart 2017 l 20:00 uur
Alles in de muziek keert terug. De betere
songs zijn eigenlijk nooit weg geweest.
Günther Neefs neemt u in de theatershow “Special Request” mee op een
stijlvolle muzikale reis met meer dan 20
stevige standards en tijdloze ballads van
blanke en zwarte stemmen uit diverse
genres.
Info & Tickets: 25,00 € | bestellen via
VG Events 0470 34 90 75

MEIBOOMPLANTING VAN HET PAJOTTENLAND 2017
ZO 30 april 2017 l van 8:00 tot 20:00 uur
Een uniek feest waar de verbondenheid met de natuur en het
erfgoed centraal staan, waar de nieuwe lente het leven laat opborrelen in volkse spelen, dansen en liederen, waar de winter wordt
verbrand en iedereen de kracht zal voelen waarmee de lente de
velden en alle versomberde geesten zal doen herleven.
Programma: dauwwandeling, de ‘lange meiliederentafel’, volksspelen, kronen van de meiparen, afhalen en
planten van de boom, winterverbranding en dansen
rond de meiboom.
Evenementenweide
Info: rausa@skynet.be
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KVLV - VROUWEN MET VAART - ROOSDAAL STELT VOOR

AN NELISSEN - DE GELUKMONOLOOG
(try out) (The first final farewelltour)
ZA 24 september 2016 l 20.00 uur

‘OUDE KOEIEN’
een komedie met Karin Jacobs en Vera Puts
WO 9 november 2016 l 20:00 uur

An Nelissen stopt ermee!
Ze staat reeds meer dan
45 jaar op de planken,
waarvan
ondertussen
21 jaar met soloshows.
Om al die voorstellingen te spelen, legde ze
ongeveer 1 miljoen 676
duizend kilometer af. Om
het af te leren, maakt ze
nog 1 show. Bij wijze van
afscheid aan het leven
“on the road”. An wil doen, waar de Rolling Stones niet in slagen:
stoppen op een hoogtepunt.

Vroeger was alles beter! Veel beter dan nu. Zelfs de toekomst
was beter dan vandaag! Dat is algemeen geweten! Er was de
familie, de vrouwenbond, de dia-avonden, de hobbyclub, het
duivenhok ... Gezellig! Of toch niet?

An vroeg aan 100 mannen & vrouwen waar ze het meest naar
verlangen in het leven. 93 van hen antwoordden eenvoudigweg: “Geluk”. Maar blijkbaar bedoelen ze daar ook allemaal iets
anders mee. Voor de één is het een gezellige namiddag met de
familie, voor de ander véél geld, voor weer een ander staat het
gelijk aan “eeuwige jeugd”, of aan een goede partner. Voor haar
ultieme solovoorstelling gaat An Nelissen het gevecht aan met al
die waanbeelden over “het geluk” en tegelijkertijd vraagt ze zich
af of er eigenlijk nog redenen zijn om gelukkig te zijn.

Rita en Nicole, twee bevriende lustige weduwen, praten met een
lach en een traan over koetjes en kalfjes. Maar tezamen met
de kalfjes worden er ook oude koeien uit de sloot gehaald! Om
elkaar niet te kwetsen, koesteren beide dames een paar grote
en kleine geheimen. Ze schuwen ook de moderne media niet en
wagen elk hun kans om via een datingsite op zoek te gaan naar
de liefde van hun leven. Of hun vriendschap dit allemaal aankan
valt af te wachten!
Oude Koeien is een cabareteske humoristische voorstelling met
een snufje tragiek, een nootje muziek en een vleugje gejodel.
Info & ticket: 10,00 €€
Te verkrijgen bij KVLV:
lieve-hemerijckx@skynet.be

Info & ticket: 12,00 €
Te verkrijgen bij KVLV: lieve-hemerijckx@skynet.be
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‘VRIENDINNEN’
een theaterstuk met Marleen Merckx en Annemarie Picard
Auteur: Ed Vanderweyden | tekstbewerking : Pol Goossen
ZA 4 februari 2017 l 20:00 uur
Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen
Maria en Florentine. We volgen
beide vrouwen vanaf hun
jeugdjaren (vlak na WOII) tot op
het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang
voorbij zijn. Zoals iedereen
onder ons kennen zij succes
en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet.
Humoristische, ontroerende en
zeer herkenbare voorstelling over
een levenslange vriendschap!
Info & ticket: 12,00 €€
Te verkrijgen bij KVLV: lieve-hemerijckx@skynet.be
KVLV abonnementenformule:
- Een abonnement voor de drie zaterdagavondvoorstellingen
bedraagt 32,00 euro.
- Een abonnement voor de drie zaterdagavondvoorstellingen
en de bonusvoorstelling op woensdag bedraagt 40,00 euro.

DE BONANZAS MET ‘THE STORY OF THE SIXTIES’
(1960 – 1969)
ZA 25 maart 2017 l 20:00 uur
De Bonanzas inviteren u graag voor een chronologische tijdreis
door het meest tot de verbeelding sprekende decennium aller
tijden: The Swinging Sixties. De tijd van love, peace and understanding maar vooral van uitstekende muziek. De vlucht start in
1960 en eindigt aan de voordeur van de seventies. Uw reisleiding
selecteerde jaar per jaar de hits voor de perfecte soundtrack bij
al uw jeugdherinneringen. De Bonanzas brengen bovendien met
geprojecteerde beelden de sfeer van weleer perfect op smaak voor
al wie proeven wil.
In de vroege jaren 60 springen enkele artiesten als Neil Sedaka,
Cliff Richard en Paul Anka aan boord. Vervolgens brengen de 5
gastheren u langs enkele onvermijdbare monumentale stemmen
-Elvis, Simon and Garfunkel, Roy Orbison!- en tussendoor strekken ze samen met u de beentjes op tijdloze dansvloerhits. Een
rustige pick-nick met een prachtige ballade of een onstuimige rit
door de rauwe steegjes van de soul, motown en rock ’n roll, one
hit-wonders à la Johnny Rivers of absolute iconen als The Beatles,
The Kinks en The Beach Boys; de hoogtepunten volgen mekaar in
sneltempo op. Kortom, de bakermat van de popmuziek netjes voor
u samengevat in een wervelende
trip die u niet snel vergeten zal.
www.debonanzas.be
Info & ticket: 12,00 €
Te verkrijgen bij KVLV:
lieve-hemerijckx@skynet.be

Kaarten te verkrijgen
lieve-hemerijckx@skynet.be - 054 32 69 17 of 0478 44 50 53
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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ABONNEMENT- EN TICKETVERKOOP

ALS ABONNEE HEB JE EEN STREEPJE VOOR …

De abonnementenhouders van een abonnement de luxe,
abonnement soiree en abonnement matinee van het seizoen
2015-2016 genieten van een voorkooprecht = reservering
vanaf 6 juni 2016.
Luxe-abonnement
Dit abonnement bevat tickets voor de 12 voorstellingen
+ GRATIS ticket voor de 4 filmvoorstellingen in GC Het Koetshuis.

De abonnementsprijs bedraagt 135,00 euro (incl. 6% BTW).
Avondabonnement
Dit abonnement bevat tickets voor de 9 avondvoorstellingen
+ GRATIS ticket voor de 4 filmvoorstellingen in GC Het Koetshuis.

De abonnementsprijs bedraagt 115,00 euro (incl. 6% BTW).
Namiddagabonnement (senioren)
Dit abonnement bevat tickets voor de 3 namiddagvoorstellingen.
De abonnementsprijs bedraagt 25,00 euro (incl. 6% BTW).
Keuze abonnement
Dit abonnement bevat minimum 5 voorstellingen naar keuze
uit de 12 voorstellingen. Je betaalt de abonnementsprijs zoals
vermeld in de brochure.
Losse tickets
Je koopt 1 of meerdere tickets per voorstelling.
Kortingen
• Bij aankoop van een los ticket is er een korting voor jongeren
(jonger dan 26 jaar) en senioren (vanaf 60 jaar) van toepassing.
• Stel zelf je keuzeabonnement samen en woon minstens
5 voorstellingen bij aan een voordeliger tarief.
24

Begeleiderspas (enkel van toepassing bij voorstellingen
georganiseerd door GC Het Koetshuis)
Personen met een beperking 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 voorstelling.

HOE TICKETS KOPEN?
Voor voorstellingen georganiseerd door GC Het Koetshuis
• Aan de balie en in het kantoor van GC Het Koetshuis kan je
tickets kopen. Betalen kan contant, met de bankkaart (geen
kredietkaarten) of met sport- en cultuurcheques uitgegeven
door Accor of Sodexo (enkel voor de voorstellingen die door
GC Het Koetshuis zelf worden georganiseerd).
• Reserveren kan via mail, telefonisch en in ons kantoor of aan
de balie.
• Reserveer je telefonisch of via mail , dan schrijf je het verschuldigde bedrag over ná ontvangst van de bevestiging.
• Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, beschik je over
de volgende keuzemogelijkheden:
1) je haalt jouw ticket(s) af in ons kantoor of aan de balie;
2) je ontvangt jouw ticket(s) in jouw mailbox en je drukt de
ticket(s) af;
3) je haalt jouw ticket(s) de avond van de voorstelling af aan
de balie.
• Gelieve bij betaling via overschrijving het betalingsbewijs
(rekeninguittreksel) te tonen.
• Zolang de voorstelling niet uitverkocht is, kan je vanaf een
 half uur vóór aanvang van de voorstelling nog tickets kopen.
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017

• Je betaling dient ons binnen de 7 werkdagen na ontvangst
van de bevestiging te bereiken, zo niet dan vervalt de reservatie.
• Ben je je tickets verloren of vergeten? Geen probleem, we hebben
je gegevens geregistreerd en we drukken ze nogmaals af.
• Niet-gebruikte tickets worden achteraf niet geruild of terugbetaald.
• Begeleiderspas: personen met 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 voorstelling.

Voor voorstellingen georganiseerd door verenigingen/derden
in GC Het Koetshuis
Wens je kaartjes kopen voor evenementen die vermeld zijn in de
rubriek ‘Te Gast’ van deze brochure, dan kan dit bij de contactpersoon van de organisator (zie bij Info & ticket) of, indien vermeld bij
het evenement, in GC Het Koetshuis. De verkoop verloopt in dit
geval zoals hierboven beschreven.

VERKOOPFORMULES

WAT

PRIJS

LUXE ABONNEMENT

12 voorstellingen

€ 135,00

AVONDABONNEMENT

9 avondvoorstellingen

€ 115,00

NAMIDDAGABONNEMENT

3 namiddagvoorstellingen

€ 25,00

KEUZEABONNEMENT

Stel je abonnement van minimaal
5 voorstellingen samen aan een
voordeliger tarief.

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

14 juni 2016
vanaf 18:00 uur
in kantoor

LOSSE TICKETS
aan basisprijs of met
eventuele kortingen
(-26j., +60j., begeleiderspas)

1 of meerdere tickets
per voorstelling

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

15 juni 2016
vanaf 8:30 uur

(incl. 6% BTW)

START VERKOOP
11 juni 2016
van 9:00 tot
12:00 uur in foyer

(Alle bedragen zijn inclusief 6% btw)
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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EEN LOKAAL NODIG ?

SCHOUWBURG & PODIUM:

TOEGANKELIJK
ROLSTOELGEBRUIKERS
GC Het Koetshuis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De
parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers bevinden zich aan de
ingang langs de Kristus Koninglaan en aan de parking met
ingang langs het Strijtemplein. In de foyer is een personenlift
aanwezig waardoor de schouwburg, het sanitair en het café
makkelijk toegankelijk zijn. Bij reservatie van tickets geef je best
aan dat je rolstoelgebruiker bent zodanig dat we voor je de best
bereikbare plaats kunnen uitkiezen.
SLECHTHORENDEN

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, ... .

De schouwburg is uitgerust met een ringleiding
waardoor slechthorenden met een hoorapparaat met T-stand ook kunnen genieten van een
voorstelling met kwalitatief geluid zonder galm
of omgevingsgeluiden.
SLECHTZIENDEN
Blindengeleidehonden zijn welkom in Het Koetshuis.

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 (+ 1 dagdeel voor repetitie).
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TENTOONSTELLINGEN
Zowel in de fraai gewelfde kelders als op de
mooie zolder met een unieke schouwconstructie zijn tentoonstellingsruimten beschikbaar.
Door de afwerking in baksteen zijn ze uitermate
geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, ... .
Ook de foyer kan gebruikt worden voor exposities.

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. Op
de weide zijn de nodige voorzieningen van stromend water en elektriciteit aanwezig. Zelfs een evenementenshelter kan je mits betaling
gebruiken.

VIEREN, VERGADEREN EN ORGANISEREN
Op de eerste verdieping is er een zaaltje dat kan gebruikt worden
voor vergaderingen, cursussen, kleine feestjes, workshops, ... . Het
biedt plaats aan een 60-tal personen en is uitgerust met tafels en
stoelen. De keuken, de toiletten bevinden zich in de nabijheid en
zijn vlot bereikbaar dankzij de personenlift.
Een tweede zaaltje, de qua grootte identiek aan het andere is, is
ingericht als bewegingslokaal (spiegels, dansvloer, …) en biedt alle
comfort voor dans- en bewegingsactiviteiten, een cursus yoga en
diens meer.

INFO, RESERVATIE EN TARIEVEN:
054 89 49 00
www.koetshuisroosdaal.be
info@koetshuisroosdaal.be
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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VORMING IN GC HET KOETSHUIS

Vormingsinstelling Arch’educ en GC Het Koetshuis bieden je de volgende cursusreeksen aan:

PERSOONLIJKE GROEI:

PERSOONLIJKHEID

DI 29 NOV, 6 & 13 DEC 2016

WOE 8 & 15 FEB 2017

TELKENS VAN 19.00 TOT 20.00 U

TELKENS VAN 20.00 TOT 22.00 U

RICHTPRIJS : 32,00 €

RICHTPRIJS : 14,00 €

LOCATIE: POLYVALENTE ZAAL 1 (boven eetcafé)

LOCATIE: POLYVALENTE ZAAL 1 (boven eetcafé)

Heel wat volwassenen hebben last van
een laag zelfbeeld. Als volwassene ben je
getraind om naar buiten toe ‘de schijn op
te houden’ en je anders voor te doen dan
je werkelijk bent.

Burn-out is helaas niet meer weg te denken
in onze huidige samenleving. Velen herkennen zich in het gevoel van uitgeblust te zijn
op het werk of in hun relatie. Psychotherapeute Sonja De Greef geeft tijdens deze
interactieve groepssessie toelichting over
herkenning, preventie en vermijden van een
burn-out.

‘Meer zelfvertrouwen’ (Bart Moens)

Een laag zelfvertrouwen verhindert je die
persoon te zijn die je bent, die je wil zijn.
Mensen met een gezond en evenwichtig
zelfbeeld weten wie ze zijn, wat ze kunnen
en kunnen meestal ook gemakkelijker
om met de uitdagingen die het leven hen
biedt. In deze vorming krijg je technieken
en oefeningen die je helpen steviger in je
schoenen te staan.

Info en inschrijving:

(Burnout tegengaan” (Sonja De Greef)

2 avondsessies van 2 uren

www.archeduc.be
1. Zoek de activiteit via de thema’s of het
zoekformulier op de startpagina, of
kijk in de agenda voor een chronologisch
overzicht. Bij iedere activiteit vind je
een inschrijvingsformulier waarmee je
je meteen kan inschrijven.
2. Na inschrijving via onze website krijg je
automatisch een e-mail. Dit wil zeggen
dat we jouw aanvraag ontvangen
hebben.
3. De volgende werkdag krijg je een
tweede e-mail die jouw inschrijving bevestigt. Hierin vind je ook meer gegevens
over de betaling en praktische informatie
over de activiteit.
4. Van zodra we jouw betaling hebben
ontvangen ben je definitief ingeschreven.
5. Je kan je ook telefonisch inschrijven op
het nummer 02 454 54 01.
Schrijf zo snel mogelijk in, tot uiterlijk één
week voor de start van de activiteit.

3 avondsessies van 3 uren
(6 – 14 deelnemers)
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BESTELFORMULIER GC HET KOETSHUIS 2016-2017
Voornaam + naam:
Straat + nr.:				
Postcode + gemeente:
Tel./GSM:					Geboortedatum:
e-mail:
Mijn e-mail- en/of huisadres is het voorbije jaar gewijzigd
Ik ben rolstoelgebruiker en wens graag gebruik te maken van de plaatsen voor
rolstoelgebruikers. Mijn voorkeur gaat uit naar een zitje op rij B of O
(schrappen wat niet past).
Ja, ik ontvang graag de elektronische nieuwsbrief van GC Het Koetshuis.
Je kan je zelf inschrijven op deze nieuwsbrief via www.koetshuisroosdaal.be/nieuwsbrief.

......... (aantal) luxe-abonnement(en)
x 115,00 € =

x 135,00 € =

................. €

................. €

................. €

IK BESTEL GRAAG

......... (aantal) avondabonnement(en)

x 25,00 € =

................. €

......... (aantal) namiddagabonnement(en)
TOTAAL

BASIS

KEUZEABO

+60 of -26 j. TOTAAL

OF
Ik bestel graag de volgende losse tickets of (een) keuzeabonnement(en) dat als volgt is samengesteld. Gelieve in te vullen hoeveel tickets je wenst per voorstelling. Het tarief voor een keuzeabonnement is geldig bij aankoop van 1 ticket voor minimum 5 voorstellingen (zowel namiddag
als avond).
AVONDVOORSTELLINGEN 2016

Het Ongerijmde –
Vr. 25/11 20:30 ‘Ernst’

Het Gevolg – ‘Petrus
Vr. 14/10 20:30 en
den doodendraad’

... x 14,00 € ... x 13,00 € ... x 12,00 € ........... €

... x 16,00 € ... x 15,00 € ... x 14,00 € ........... €

... x 16,00 € ... x 15,00 € ... x 14,00 € ........... €

Schedelgeboorten ... x 16,00 € ... x 14,00 € ... x 14,00 € ........... €
Vr. 30/09 20:30 –De
‘Nu Wel!’

Vr. 09/12 20:30 Tom Helsen

– The Grand Diva Night’

Close Opera

KEUZEABO

+60 of -26 j. TOTAAL

-26 j.
... x 10,00 € ... x 8,00 €

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

..../...../........
..../...../........
..../...../........
..../...../........

........... €

........... €

................ €

................ €

................ €

................ €

................ €

...

...

...

...

...

........... €

........... €

........... €

........... €

........... €

........... €

TICKETPRIJS AANTAL TOTAAL

Gelieve dit formuliertje af te geven aan de medewerkers van GC Het Koetshuis.

TOTAAL

...........................................................

UITVOERDER/VOORSTELLING
..../...../........

DATUM

Noteer hier je tickets voor evenementen uit de rubriek ‘Te gast ...’ :

TOTAAL

Villanella & De Roovers
– ‘Het Verloren Voorwerp’

TOTAAL

NAMIDDAG VOORSTELLINGEN FAMILIE 2017
Za 25/02 19:00

........... €

TOTAAL
BASIS

... x 10,00 €

Carry Goossens & The Bobby
Do 16/03 14:00
Setter Trio – ‘Cowboy Conference’

........... €

TOTAAL

BASIS

NAMIDDAG VOORSTELLINGEN 2017

........... €

........... €

........... €

... x 10,00 €

... x 8,00 €

TOTAAL

Do 15/12 14:00 Garry Hagger – ‘Kerstshow’

Do 27/10 14:00 PC Brown & Doran

TOTAAL

NAMIDDAG VOORSTELLINGEN 2016

BASIS

........... €

... x 25,00 € ... x 23,00 € ... x 23,00 € ........... €

... x 14,00 € ... x 13,00 € ... x 12,00 € ........... €

... x 14,00 € ... x 13,00 € ... x 12,00 € ........... €

... x 12,00 € ... x 11,00 € ... x 10,00 € ........... €

... x 16,00 € ... x 15,00 € ... x 14,00 € ........... €

BASIS

TOTAAL

Za 18/02 20:00 Berlaen – ‘Van mijn erf’
Nigel Williams –
Vr 24/03 20:30 ‘Accident de parcours’
La Guardia Flamenca
Vr 28/04 20:30 – ‘ Club Flamingo’
Scala &
Za 20/05 20:00 Kolacny Brothers

Za 21/01 20:00

AVONDVOORSTELLINGEN 2017

ZETELPLAN
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis 2016-2017
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Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Onthaal & administratie Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
Iedere werkdag open van 8:30 – 12:00 uur
+ dinsdag van 18:00 – 19:30 uur + woensdag van 13:00 – 16:00 uur.
Sluiting zomervakantie Het kantoor van GC Het Koetshuis is gesloten van 21 juli t.e.m. 15 augustus.
Toegang bij voorstellingen Kristus Koninglaan z/n | 1760 Roosdaal
Balie open vanaf ½ uur vóór aanvang van de voorstelling.
www.koetshuisroosdaal.be | info@koetshuisroosdaal.be | Tel.: 054 89 49 00

