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WOORD VOORAF
Een eerste decennium “GC Het Koetshuis” is voorbijgevlogen en ons “Koetshuisteam” is klaar om op hetzelfde elan
het nieuwe cultuurseizoen 2019-2020 aan te vatten! Het
programma werd opnieuw zorgvuldig en met veel passie samengesteld met als enig doel, jou mee te voeren op
een reis van theater, muziek, humor, film en veel meer.
In deze brochure komen zowel de podiumvoorstellingen
(avond- en namiddagvoorstellingen), de cursussen, de
buitenevenementen en de thema-activiteiten aan bod. Je
zal ontdekken dat de slogan ‘Voor ieder wat wils!’ past bij
ons gemeenschapscentrum. In de rubriek ‘te gast’ besteden we ruime aandacht aan de activiteiten die door de
Roosdaalse verenigingen en anderen worden georganiseerd. We zijn heel blij met hun creatieve organisatiedrift.
We blijven onszelf heruitvinden en zo kan je vanaf dit seizoen “online” tickets aanschaffen. Onze ticketwinkel vind
je op www.koetshuisroosdaal.be en is bij wijze van spreken
dag en nacht open. Natuurlijk blijven de medewerkers
zelf beschikbaar aan de balie of in het kantoor voor de verkoop van tickets en abonnementen.
GC Het Koetshuis blijft dus verder inzetten op sfeer en beleving zodat jouw bezoek een aangename ervaring is.
Veel plezier bij het lezen van de brochure en wees vooral
welkom!

Namens AGB Roosdaal
Secretaris 		

Voorzitter

Nancy Vanderveken

Johan Van Lierde
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Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Onthaal & administratie: Strijtemplein 15
Toegang bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n
1760 Roosdaal
www.koetshuisroosdaal.be
info@koetshuisroosdaal.be
tel.: 054 89 49 00
BTW-nummer: BE0896.178.545
Bank: IBAN BE95 0910 1780 2458
Openingstijden kantoor: Iedere voormiddag op
weekdagen van 8:30 tot 12:00 uur + dinsdag van
18:00 tot 19:30 uur + woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Het kantoor van GC Het Koetshuis sluit van maandag
22 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019.

PODIUM AVOND
VRIJDAG 20 SEPTEMBER • 20:00

PODIUM AVOND

BART CANNAERTS

We moeten nog
eens afspreken
(TRY OUT)

Foto © Johannes Vande Voorde

Na een break van vijf jaar is Bart Cannaerts eindelijk
terug waar hij het liefste is: op een podium. Tegen eind
september 2019 wil hij zijn vierde avondvullende voorstelling klaar hebben met de toepasselijke titel ‘We
moeten nog eens afspreken’. En daarin gaat hij doen
wat hij het beste kan: verhalen vertellen over alles en
liedjes zingen over niks. Geloof ons: daar wil je bij zijn.

Tickets
15,00 euro (basis)
14,00 euro (korting)
Abonnement
12,00 euro (luxe)
12,00 euro (avond)
14,00 euro (keuze)

In 2006 won Bart Cannaerts
in Nederland de Culture
Comedy Award en in 2007
won hij Humo’s Comedy
Cup. Sindsdien maakte hij
drie volavondshows (‘Ik tel
tot tien’, ‘Waar is Barry?’
en ‘Wanneer gaan we nog
eens bowlen?’) en was hij
een graag geziene gast in
onder andere De Slimste
Mens, Mag Ik U Kussen
en Kalmte Kan U Redden.
Tussendoor was hij achter
de schermen ook nog eens
verantwoordelijk voor de
prijzen winnende tv-programma’s Benidorm Bastards, Wat Als? en Taboe.

SEIZOEN 2019-2020
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PODIUM AVOND

VRIJDAG 4 OKTOBER • 20:00

GILDE VAN VRIJE SPEELMANNEN & -VROUWEN
UIT HET PAJOTTENLAND EN DE ZENNEVALLEI

De Ezels van Bruegel
In ‘De Ezels van Bruegel’ wordt de geniale schilder Pieter Bruegel opnieuw tot leven geroepen, geplaatst in
de verscheurende godsdienstenoorlogen, worstelend
met zijn eigen filosofische en amoureuze gespletenheid.

Tickets
16,00 euro (basis)
14,00 euro (korting)
Abonnement
12,00 euro (luxe)
12,00 euro (avond)
14,00 euro (keuze)

Meer dan 60 acteurs, muzikanten, en figuranten uit
het Pajottenland (én ook uit Roosdaal!) brengen in een
originele voorstelling een ode aan de grote meester en
houden ons tegelijk een spiegel voor. Want er zijn zoveel gelijkenissen tussen de rauwe periode van Bruegel
en de bewogen tijden die we vandaag beleven.

Script en regie:
Luc Vierendeels
Productie:
Johan De Rijck
Concept:
Walter Evenepoel

“Het leven van Pieter Bruegel, vrij geïnterpreteerd…”

Een overrompelend totaalspektakel!
www.erfgoedcelpz.be
www.ezelsvanbruegel.com
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ZATERDAG 16 NOVEMBER • 20:00

PODIUM AVOND

DAVID DERMEZ

Le Dernier Flamand
De wereld loopt vol geschiften, gestoorden en gekken
van allerlei slag. Eentje kan er dus nog wel bij…
Met de solovoorstelling Le dernier flamand herneemt
David Dermez het verhaal van de losgeslagen Pajot
die op eigen wijze de Vlaamse cultuur wil redden. Het
op hol geslagen vechtersbaasje met de grote mond
groeit ongemerkt uit tot iets waarin ieder wel wat van
zichzelf of van zijn buurman herkent. Een handspiegeltje dat kan pijn doen, maar tegelijk bijzonder amusant
kan zijn. Het geheel heeft verdacht veel weg van een
serieuze solovoorstelling, maar onderhuids staat die
bol van de zwarte humor, subtiele ironie en steekjes
onder water.

Tickets
12,00 euro (basis)
10,00 euro (korting)
Abonnement
9,00 euro (luxe)
10,00 euro (avond)
10,00 euro (keuze)

Duur voorstelling:
90 minuten
Met:
David Dermez

Met deze voorstelling won
Dermez het Humorologieconcours in Marke.
Uit het jury-verslag: “Dermez brengt een totaal
nieuw genre, verfrissend
en zeer boeiend. Hij schept
een imaginair scènebeeld
en plaatst daar een verhaal
in dat op zich niet echt
grappig is, maar de manier
waarop hij alles naar voor
brengt is kunstzinnig en
verrassend. Zijn fysieke
kracht is groot, de agressiviteit passend en de présence
verbazend. Het ritme zit
goed en er zit vaart in de
vertelling. De combinatie
van de volkse Pajot en de
samoerai is indrukwekkend.
Zoiets hebben we nog nooit
gezien.“.

Foto © Alex Vanhee
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PODIUM AVOND

VRIJDAG 6 DECEMBER • 20:00

The Simon and
Garfunkel Story (GB)
The Simon & Garfunkel Story vertelt het
ongelooflijke verhaal van twee jongens
uit Queens, New York die uitgroeiden
tot één van de succesvolste duo’s uit
de moderne muziekgeschiedenis. Gewapend met slechts een stem en een
akoestische gitaar werden ze populair
bij zowat alle bevolkingslagen.
Deze show start bij het prille begin,
toen ze als rock’-n-roll duo Tom & Jerry,
what’s in a name, voor het eerst samen
optraden. Later werd dit gelukkig Simon
& Garfunkel en kort daarop volgde de
grote doorbraak met de muziek die ze
schreven voor de film The Graduate. Hun
rustige en mild kritische muziek scoorde
hoog in de hitparades en nummers als
‘Mrs. Robinson’, ‘Bridge Over Troubled
Water’, ‘Homeward Bound’, ‘Scarborough
Fair’, ‘The Boxer’, ‘The Sound Of Silence’ en
nog vele andere komen uitgebreid aan
bod in deze voorstelling.
Daarna volgde vooral voor Paul Simon
dan toch nog een indrukwekkende
soloc arrière en ook nummers uit die
periode, zoals ‘You Can Call Me Al’ en ‘Diamonds on the Soles of Her Shoes’, vind
je terug in deze show. Een spetterende
finale is natuurlijk weggelegd voor hun
grote reünieconcert in New York Central
Park in 1981.

www.thesimonandgarfunkelstory.com
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Tickets
22,00 euro (basis)
20,00 euro (korting)
Abonnement
20,00 euro (luxe)
21,00 euro (avond)
21,00 euro (keuze)

“Authentic and Exciting” The Stage
“Fantastic” BBC Radio 2
“Storytelling at its best” Choice Radio
“Wow - You sound uncanny!”
Mike Read, Radio 1 DJ

De cast van The Simon & Garfunkel Story bestaat uit musicalsterren van de London West
End met muzikale begeleiding van een live
band. Projecties van archieffoto’s en beelden
zorgen voor de perfecte sfeer.

ZATERDAG 25 JANUARI • 20:00

PODIUM AVOND

Syrène
Saxofoonkwartet (NL)

Water works
Het herrijzen van de sirenen uit het water gaat allang
niet meer gepaard met een ordinaire slachtpartij. Dat
is een mythe. Sterker nog, het is alom bekend dat de
Syrènes tegenwoordig de levenskracht letterlijk terugblazen in een ieder die zich door hun klanken laat
verleiden.
Omdat ze zich het meest thuis voelen in en op het
water, duiken de dames wederom het diepe in en
komen boven met een ode aan een van hen meest
geliefde componist Georg Friedrich Händel en brengen daarmee een geheel nieuwe benadering van zijn
befaamde werk Water Music ten tonele. Omdat water
als constant element ogenschijnlijk nooit verandert,
maar voortdurend stroomt en in beweging is, vormt
het hier de schakel tussen verleden en heden.

Tickets
16,00 euro (basis)
14,00 euro (korting)
Abonnement
12,00 euro (luxe)
12,00 euro (avond)
14,00 euro (keuze)

si·re·ne (de; v; meervoud:
sirenen) In de Griekse mythologie goddelijke zeenimfen
die met hun onweerstaanbare gezang de zeelieden
naar de kust van hun eiland
lokten, waar zij op de rotsen
te pletter sloegen.
SEIZOEN 2019-2020
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PODIUM AVOND

ZATERDAG 15 FEBRUARI • 20:00

BARBARA DEX

Foto © Johannes Vande Voorde

In een notendop
Tickets
14,00 euro (basis)
12,00 euro (korting)
Abonnement
11,00 euro (luxe)
12,00 euro (avond)
12,00 euro (keuze)

Barbara Dex zingt uit
haar songbook.
Jo Mahieu begeleidt
magistraal op gitaar.
Akoestisch en intiem.
www.barbaradex.be

Ook al dacht Barbara Dex als dochter van een zingende vader in het begin van
de jaren 90 niet meteen aan een eigen zangcarrière, toch staat ze ondertussen al
25 jaar aan de Vlaamse top. Ze onderscheidt zich niet alleen door haar prachtige
stem, maar ook door een verscheidenheid aan muziekstijlen en samenwerkingen.
Dat bewijzen haar elf albums met daarop Nederlandstalige en Engelstalige liedjes,
gospelnummers en een greep stevige countryrock, steeds gezongen met overtuiging en met veel aandacht voor een goede song.
Barbara Dex overloopt in deze voorstelling haar carrière die in 1993 startte met het
Eurovisiesongfestivallied ‘Iemand als jij’. Ze staat stil bij haar 11 albums waarvoor ze
zich liet omringen met vaak verrassende nationale en internationale persoonlijkheden (Johnny Logan, Buscemi, Tom Helsen, Jamie Lane – de ex-drummer van 10cc
en Tina Turner –The Tennessee Gospel Society Singers, …). Ongetwijfeld kruipt ze in
de huid van haar grote idool Dolly Parton en zal ze ode brengen aan Yasmine en
Bobbejaan Schoepen. En wie weet haalt ze de Windkracht 10 titelsong nog eens uit
de vergetelheid of verrast ze u op een musicallied of een ontroerende gospelsong?!

10
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ZATERDAG 28 MAART • 20:00

PODIUM AVOND

THEATERGEZELSCHAP DE GROTE FOULÉE VZW

Een paar is twee
Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants
proberen het kluwen waarin hun personages zich gevangen weten te ontrafelen, maar dat lukt niet zonder
een paar koordjes door te knippen.
Willem is met Greet, Greet doet het met Ronald, dus
wil Willem Mia. Het klinkt ingewikkeld en dat is het
ook. Zoals bij elk spel zijn er ook bij overspel winnaars
en verliezers, en is tactiek van het grootste belang. De
personages in deze goed-gedrag-en-zedenkomedie
zetten hun pionnetjes, houden troeven achter de hand
en kiezen voor de aanval als beste verdediging.
Drie is te veel in Een paar is twee, maar welke scheefpoeper valt als eerste af? Een stuk waarin humor het
op punten haalt van tragiek, en waarin het gevecht
tussen lust en liefde onbeslist eindigt.

Tickets
14,00 euro (basis)
13,00 euro (korting)
Abonnement
12,00 euro (luxe)
12,00 euro (avond)
13,00 euro (keuze)

Regie en bewerking:
Mieke Laureys
Kostuums:
Koen Ongenae
Muziek en soundscape:
Sakuran
Losjes gebaseerd op:
de gelijknamige roman van
Toon Van Mierlo

SEIZOEN 2019-2020
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PODIUM AVOND

VRIJDAG 24 APRIL • 20:00

THEATERGEZELSCHAP TRISTERO

Iemand van ons
Met wie zou u graag eens de lakens delen?
En waar zou u het dan over hebben?
Speciaal voor u kruipt een doorwinterde cast van acteurs en actrices samen in een groot bed om het te
hebben over politiek, liefde en het leven. Met een trefzeker gevoel voor humor tasten ze elkaar af, liggen ze
te luisteren en te woelen en geven ze zichzelf bloot.
‘Iemand van ons’ is een voorstelling vol grote en kleine
uitspraken: clichés, statements en geheimen volgen
elkaar met een vaart op.
Over de Politiek, de Liefde en de Mens.
De spelers bieden – ontwapenend en schalks – een onverwachte inkijk in hun gedachtewereld en privéleven.
Strategie, verraad, compromis, ontgoocheling, gezond
verstand, tranen van geluk: ze passeren allemaal de
revue. In die stroom van banale én interessante, scherpe én vage uitspraken, verschijnt de mens: kwetsbaar
of sterk, eenzaam of niet, eerlijk en vals tegelijk.

Foto © Youri Dirkx

Van de oerversie van ‘Iemand van ons’ (2005) werd al
met succes een Franstalige (2011) en een Portugese
versie (2014) gemaakt. In 2020 presenteert Tristero een
‘remake’, met de frisse inbreng van actrices en acteurs
met véél levenservaring.
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Tickets
19,00 euro (basis)
18,00 euro (korting)
Abonnement
15,00 euro (luxe)
17,00 euro (avond)
18,00 euro (keuze)

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

Met:
Reinhilde Decleir, Mark
Verstraete, Janine Bischops,
Bob De Moor, Kristin Arras,
Kris Smet
Concept en tekst:
Peter Vandenbempt
Decor:
Emma Denis
Productie:
Tristero
Coproductie:
Kaaitheater
www.tristero.be

PODIUM AVOND

ZATERDAG 6 JUNI • 20:00

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI,
JAN DE SMET, WOUTER BERLAEN,
AD COMINOTTO EN STOY STOFFELEN

Smartschade

Tickets
18,00 euro (basis)
17,00 euro (korting)
Abonnement
16,00 euro (luxe)
17,00 euro (avond)
17,00 euro (keuze)

Foto © Johan Jacobs

SMARTSCHADE neemt een diepe duik
in de schaamteloze onderbuik van het
Nederlandstalige lied: smachtelijke
smartliederen en liederlijke levenslessen,
precieuse parels en slempige slapstick…
Kortom: een juiste beschrijving is hiervoor nog niet uitgevonden, maar wordt
al wel gespeeld door een even waanzinnig als wonderlijk sextet.
Met Gedeelde Smart werden reeds
prachtige verdoken liedjes blootgelegd.
Deze voorstelling verwarmde kille theaterzalen en veroorzaakte hier en daar
een hoge bloeddruk of liet menig hart
sneller slaan… SMARTSCHADE gaat nog
iets verder en graaft nog dieper in de
schatkist.
In de rangen vinden we nu ook nieuwkomer Mauro Pawlowski, connoisseur
van velerlei muziekjes. Een wonderbaarlijke maar ijzersterke aanwinst bij een al
indrukwekkende bezetting.
Daarmee bestaat het sextet uit Lien Van
de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De
Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto
en Stoy Stoffelen.
In de gelederen vinden we dus enkel
adepten van het betere lied, dat ze dan
ook alle eer zullen aandoen met smachtende vocalen en vingervlugge riedels.

Productie: Koortzz

SEIZOEN 2019-2020
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DONDERDAGAVOND
= FILMAVOND
26 SEPTEMBER • 20:15

Niet schieten
Een film van Stijn Coninckx
met Jan Decleir, Viviane De Muynck,
Jonas Van Geel en Louis Talpe.
Bij de laatste aanslag van de Bende
Van Nijvel op het warenhuis Delhaize in
Aalst op 9 november 1985 ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn ouders
en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en
verweesd achter. De grootouders Albert en Metje vangen hun kleinzoon op
en hebben de loodzware opdracht om
ondanks het grote verlies en verdriet,
en vele onbeantwoorde vragen, hun
kleinzoon een toekomst te bieden…
Het wordt een lange en bij momenten
hallucinante strijd.
Genre: Drama/historisch.
Deze film is niet aangeraden voor kinderen
jonger dan 12 jaar.

Een filmticket
kost 4,00 euro.
Abonnees krijgen
gratis filmtickets.

14
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FILM AVOND
24 OKTOBER • 20:15

Bar Bahar

ism GROS Roosdaal
ihkv het Wereldfilmfestival)
De jonge regisseuse Maysaloun
Hamoud maakte met IN BETWEEN
een energiek, goed geacteerd debuut
over vrijgevochten vrouwen die voor
zichzelf durven opkomen in een van
traditie doordrenkt land.

Genre: Drama. Deze film is niet aangeraden
voor kinderen jongeren dan 16 jaar.

28 NOVEMBER • 20:15

Girl

Een film van Lucas D’hondt
met Victor Polster, Arieh Worthalter
en Katelijne Damen.
Genre: Drama/Transgender.
Deze film is niet aangeraden voor kinderen
jonger dan 12 jaar.

Drie Israëlisch-Palestijnse vrouwen delen een appartement in Tel Aviv. Laila is
een jonge, vooruitstrevende advocate.
Ze heeft een moeilijke relatie met Ziad,
een filmmaker. Alhoewel uiterlijk progressief, wil Ziad hun verhouding beter
afbakenen en soms geeft hij stekelige
opmerkingen over Laila’s kledij. Dan is
er de lesbische Salma, dj in een bar. Zij
wordt verliefd op Dunya, maar zal ze
zich durven outen bij haar conservatief
christelijke ouders? Ten slotte is er Nour,
die als laatste in de flat komt wonen. Ze
komt uit een dorp en studeert in Tel Aviv.
Als enige die een sluier draagt, valt ze
wat uit de toon. Wissam, haar verloofde,
komt haar nu en dan controleren: ze zou
beter haar studies opgeven; later moet
ze toch voor de kinderen zorgen. De drie
vrouwen balanceren tussen traditie en
modernisme, goed burgerschap en afwijkend gedrag, vrijheid en trouw.
Deze film werd bekroond met de jongerenprijs op het festival van San Sebastián, de NETPAC Award op het Toronto
International Film Festival (Canada) en
de prijs voor beste debuutfilm op het
Haifa International Film Festival (Israël).

GIRL vertelt een conf ronterend en
ontroerend verhaal over identiteit en
gender. De film laat ons binnenkijken
in het leven van de 15-jarige Lara, die
het wil maken als ballerina. Daarvoor
trotseert ze de wereld maar vooral haar
lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de grand écart tussen de
realiteit van haar mannelijke biologie en
haar vrouwelijke identiteit.

SEIZOEN 2019-2020
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FILM AVOND
6 FEBRUARI • 20:15

Green Book

Een film van Peter Farrelly
met Viggo Mortensen, Mahershala Ali
en Linda Cardellini
Een inspirerend, hartverwarmend en
waargebeurd verhaal over de hechte vriendschap tussen een uitsmijter
(Viggo Mortensen) en concertpianist
(Mahershala Ali); die gedwongen worden hun verschillen opzij te zetten om
de meest onvergetelijke reis van hun
leven te maken.
Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op
zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt
hij in contact met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die graag
Genre: Drama/Biografisch.
Kinderen toegelaten.

wat wil bijverdienen. Samen reizen ze
door verschillende ‘blanke’ staten aan
de hand van een speciale reisgids (The
Green Book) die hen informeert over
plekken waar Afro-Amerikanen welkom
en veilig zijn. Tijdens hun reis worden zij
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racisme
maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis humor. Om
veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten er
ontstaat een bijzondere vriendschap.

5 MAART • 20:15

Coureur

Een film van Kenneth Mercken
met Niels Willaert, Koen De Graeve,
Karlijn Sileghem en Fortunato Cerlino.
De jonge wielerbelofte Felix staat op
het punt om in Italië een semiprofessioneel team te vervoegen. Hij wil koste
wat het kost in de voetsporen van zijn
fanatieke vader treden, die absoluut wil
dat zijn zoon het verder schopt dan hij.
Felix’ frêle gezondheid blijkt echter niet
opgewassen tegen de nietsontziende
wielerwereld met zijn moordende concurrentie.

16

|

GC HET KOETSHUIS

Genre: Drama/Sport
Gebaseerd op ware feiten.

PODIUM NAMIDDAG
DONDERDAG 17 OKTOBER • 14:00

PODIUM NAMIDDAG

Jesse Wilkings
& Back in Time
Tickets
10,00 euro
9,00 euro (EDC)
Abonnement
6,00 euro (luxe)
8,00 euro (namiddag)
8,00 euro (keuze)

Terug in de tijd! “BACK IN TIME”, een coverband, die muziek uit de jaren ‘60 speelt,
is samengesteld uit 5 enthousiaste muzikanten: Rudy Musch (sologitarist), René
Van Kerckhoven (ritmegitarist), Laurent Van der Taelen (bassist/zang), Herman
Staels (drums/zang) en Eugène Cobbaert (keyboard/zang). Tijdens het middag
concert brengen zij een eerbetoon aan hun idolen, waarbij tijdloze klassiekers uit
de “Golden Sixties” de revue zullen passeren. Je krijgt de hits van Cliff Richard & The
Shadows, The Beatles, Roy Orbison, The Everly Brothers, Paul Anka en vele anderen
te horen. Herbeleef de tijd van toen!
Jesse Wilkings vervoegt de band wat ongetwijfeld zal
uitmonden in een wervelend concert. Jesse is een gewezen Elvis-performer die ervaring heeft met zowel
orkest-optredens als solo-optredens met muziekbands. Naast Elvisnummers zingt hij ook de betere
liedjes van Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Jim
Reeves, Dean Martin, Jack Jersey en vele anderen.
Jesse werd in 1993 vierde in de grote finale van "De
VTM soundmix-show" en hij heeft meerdere optredens
met eigen nummers op zijn palmares staan. Hij heeft
tal van voorprogramma’s verzorgd met groten als bv.
Rob de Nijs. Jesse Wilkings slaagde er keer op keer in
menig grote zalen te vullen met zijn Elvis performance.
SEIZOEN 2019-2020
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PODIUM NAMIDDAG

DINSDAG 17 DECEMBER • 14:00

JOHNY VONERS & BAND

Jubileumtournee
Johny Voners 75
Johny Voners stond in de belangstelling door zijn rol als
‘Berten De Nil’ in de spraakmakende tv-serie ‘Amigos’
(2017). Zijn bekendste rol is die van ‘Xavier Waterslaeghers’ in de komedieserie ‘F.C. De Kampioenen’ (21
seizoenen en ontelbare herhalingen) op VRT één. In 2019
komt de vierde film van FC De Kampioenen er aan! Maar
vooraleer hij in 2020 zijn 75ste verjaardag viert, werkt hij
mee als acteur aan de theaterproductie ‘Assisen II – De
Gifmoord’ en treedt hij op in GC Het Koetshuis.

Tickets
12,00 euro (basis)
11,00 euro (EDC)
Abonnement
10,00 euro (luxe)
11,00 euro (namiddag)
11,00 euro (keuze)

Naast acteren heeft Johny Voners een grote passie voor zingen én Charles Aznavour.
Hij toerde tot 2014 met zijn muzikaal project ‘Aznavoners’ en nu is er de nieuwe
Nederlandstalige voorstelling “ET ALORS … EN DAN … VONERS” een tour de chant
doorspekt met mini-conférences, innemend, warm en grappig. Aan de hand van
Aznavour neemt Johny Voners je mee op sleeptouw doorheen zijn eigen levensloop
vanaf het prille begin. Zoals met wijn wordt ook Johny rijper met de jaren.
Begeleid door een jazzcombo zingt Johny in het Nederlands … met af en toe een
vleugje Frans. Betty Mellaerts, Sabien Tiels, Johny zelf en dochter Els hertaalden
het Aznavour-repertoire wat tot een beklijvend eerbetoon aan dit icoon van het
Franse chanson leidt.

Foto © Carine Wouters
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Foto © Carine Wouters

Et alors …
en dan …
Voners!

DONDERDAG 13 FEBRUARI • 14:00

FILM NAMIDDAG

Will Tura,
Hoop doet leven!
Hoop Doet Leven is een ontroerende en boeiende film
geworden die ons niet alleen laat zien wat een groot
artiest Will Tura is, maar die ook een ode wil zijn aan
een samenleving en cultuur waarvan wij allen deel
uitmaken en waarvan Will als het ware het muzikale
symbool is.

Een filmticket kost
4,00 euro.
Luxe- en namiddag
abonnees kijken
gratis.
Een film van Stijn
Coninckx over Will Tura.
Genre: Documentairefilm

SEIZOEN 2019-2020
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PODIUM NAMIDDAG

DONDERDAG 12 MAART • 14:00

SVEN DE RIDDER, BRIK VAN DYCK
& FOKKE VAN DER MEULEN

Moppen aan de toog,
een Tony Bell tribute!
Tickets
12,00 euro (basis)
11,00 euro (EDC)
Abonnement
10,00 euro (luxe)
11,00 euro (namiddag)
11,00 euro (keuze)

Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Fokke
van der Meulen brengen een hommage aan Tony Bell en de kunst van het
moppentappen. Tony Bell overleed in
2006 op 93-jarige leeftijd. Zestig jaar
lang stond hij op de planken als moppentapper, zanger en acteur. In menig
platenkast staat wel een LP van Tony
Bell en iedereen kent wel een mop van
hem.
Dit drietal met Fokke als moderator en
Sven en Brik als de twee hoofdrolspelers/
vertellers, schetsen in deel 1 het leven
en werk van Tony Bell, doorspekt met
sappige anekdotes, plezante fragmenten en goede grappen. Ook vertellen ze
over de mop in het algemeen. Na de
pauze worden er voluit moppen getapt.
Alsof Tony zelf er weer bij is.
20
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Fokke van der Meulen is uitbater van
comedycafé The Joker. Deze ingeweken
Nederlander is liefhebber van humor in
de breedste zin van het woord. Van Bill
Hicks en Richard Pryor over Freek de
Jonge tot … jawel Tony Bell. Hij coacht
eveneens verschillende comedians tijdens hun loopbaan.
Brik Van Dyck is naast acteur ook scenarist van talrijke humorprogramma’s. Als
levende moppenencyclopedie is hij
uiteraard fan van de koning der moppentappers.
Sven De Ridder voorstellen aan het
grote publiek hoeft al lang niet meer.
Wat weinigen weten is dat Sven als
jonge artiest de grote Tony Bell nog persoonlijk gekend heeft.
Samen brengen deze drie vrienden een
eerbetoon aan deze ras-entertainer.

ABONNEMENT- &
TICKETVERKOOP
Tickets kopen
Voor voorstellingen georganiseerd door GC Het Koetshuis
- Tickets zijn online te verkrijgen. Op www.koetshuisroosdaal.be klik je op het tabblad ‘Tickets’ om jouw plaatsje te kiezen.
- Aan de balie en in het kantoor van GC Het Koetshuis kan je eveneens tickets kopen.
Betalen kan contant, met de bankkaart (geen kredietkaarten) of met sport- en
cultuurcheques. Deze cheques worden enkel aanvaard voor de voorstellingen die
door GC Het Koetshuis zelf worden georganiseerd.
- Reserveren kan ook via mail en telefonisch tijdens de openingstijden.
- Reserveer je telefonisch (054 89 49 00) of via mail info@koetshuisroosdaal.be, 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) zelf 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.
- Je betaling dient ons binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging
te bereiken, zo niet vervalt de reservatie.
Voor voorstellingen georganiseerd door verenigingen/derden in GC Het Koetshuis
Wens je kaartjes te 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 via de website www.koetshuisroosdaal.be
of in GC Het Koetshuis. De verkoop verloopt in dit geval zoals hierboven beschreven.

Abonnementen en kortingen
Als abonnee heb je steeds een streepje voor …
De abonnementenhouders van een luxe-abonnement, een avondabonnement en
namiddagabonnement van het seizoen 2018-2019 genieten van een voorkooprecht.
Dit betekent dat zij hun abonnement al kunnen vernieuwen vanaf 3 juni 2019 om
10.00 uur.
Luxe-abonnement:
Dit abonnement bevat een ticket voor de 12 voorstellingen + een GRATIS ticket voor
5 filmvoorstellingen op donderdagavond.
De abonnementsprijs bedraagt 145,00 euro (incl. 6% BTW).
SEIZOEN 2019-2020
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Avondabonnement:
Dit abonnement bevat een ticket voor de 9 avondvoorstellingen + een GRATIS ticket
voor 5 filmvoorstellingen in GC Het Koetshuis
De abonnementsprijs bedraagt 125,00 euro (incl. 6% BTW).
Namiddagabonnement (senioren):
Dit abonnement bevat een ticket voor de 3 namiddagvoorstellingen. De abonnementsprijs bedraagt 30,00 euro (incl. 6% BTW) + een GRATIS ticket voor de
namiddagfilm op 13 februari 2020.
Keuze abonnement:
Dit abonnement bevat 1 ticket voor minimum 5 voorstellingen naar keuze uit de 12
voorstellingen + een GRATIS ticket voor 3 van de 5 avondfilmvoorstellingen in GC
Het Koetshuis. Je betaalt de keuzeabonnementsprijs zoals vermeld in de brochure.

Kortingen
Naast de gewone ticketprijs gelden er bij voorstellingen die GC Het Koetshuis organiseert, verschillende kortingen. Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Bij aankoop van een los ticket is er een korting voor jongeren (jonger dan 26 jaar)
en senioren (vanaf 60 jaar) van toepassing.
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. Deze pas is enkel geldig bij voorstellingen
georganiseerd door GC Het Koetshuis.
Op vertoon van de European Disability Card geniet je een korting op de basisticketprijs. De geldende prijs is vermeld onder EDC. Ken je de European Disability Card
nog niet, dan kan je alle info hierover vinden via www.eudisabilitycard.be.

Contact
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Onthaal en administratie: Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal (Strijtem)
Bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n, 1760 Roosdaal (Strijtem)
054 89 49 00
www.koetshuisroosdaal.be

Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.koetshuisroosdaal.be en volg ons op facebook.

Openingstijden
Iedere voormiddag van de week van 8:30 tot 12:00 uur + dinsdag van 18:00 tot 19:30
+ woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
Bij voorstellingen kan je vanaf een halfuur vóór aanvang van het evenement, tickets
kopen aan de onthaalbalie in de foyer.
22
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Bereikbaarheid
Fiets
GC Het Koetshuis ligt in het centrum van het landelijke Strijtem. Zowel aan de
ingang van de schouwburg en aan de ingang van het eetcafé bevinden zich fietsen
stallingen.
Bus
De dichtstbij gelegen bushalte bevindt zich aan de kerk van Strijtem, op 5 minuten
wandelen van GC Het Koetshuis. Deze halte is een stopplaats voor de bussen van
de lijn 127. Op 20 minuten stappen bevindt zich de halte ‘Weg naar O.L.V.-Lombeek’
op de buslijn 128 (Ninoofsesteenweg).
Auto
Langs de Kristus Koninglaan kan je je wagen kwijt op de gratis parking.

Toegankelijkheid
Rolstoelgebruikers
De schouwburg is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Neem vooraf contact op met
de medewerkers zodat we met jou de beste wijze van jouw bezoek aan GC Het Koetshuis kunnen bespreken. Rolstoelplaatsen kunnen telefonisch gereserveerd worden.
Slechthorenden
De schouwburg is voorzien van een ringleiding. Meld vooraf dat je hiervan gebruik
wil maken.
Slechtziend
Assistentiehonden zijn toegelaten. Meld dit vooraf zodat we een goede zitplaats
kunnen garanderen.

Huisregels
Tickets
- Niet-gebruikte tickets worden achteraf niet geruild of terugbetaald.
- Ben je je tickets verloren of vergeten? Geen probleem, we hebben je gegevens
geregistreerd en we drukken ze nogmaals af.
- Kan een voorstelling niet doorgaan omwille van overmacht, dan brengen we je
hiervan via mail of telefonisch op de hoogte. Een compensatie zal dan ook gecommuniceerd worden.
- We beginnen graag op het voorziene tijdstip. Na aanvang van de voorstelling
worden laatkomers niet meer toegelaten, tenzij tijdens de pauze.
- In de schouwburg is het verboden om te roken, te drinken en te eten. Bij voorstellingen wordt de GSM uitgeschakeld of op vliegtuigstand gezet.
Foto’s, film en geluid
Bij het kopen van een ticket voor een voorstelling of de inschrijving van een activiteit, geef je de toestemming dat tijdens de activiteit foto’s mogen genomen door
GC Het Koetshuis voor publicaties, website en sociale media. Indien je hiermee niet
akkoord gaat, dien je dit te melden.
Het is verboden foto’s, film- of geluidsopnames te maken tijdens de voorstelling
zonder voorafgaande toestemming.
SEIZOEN 2019-2020
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VORMING
& EDUCATIE

Vormingsinstelling Archeduc
en GC Het Koetshuis

(begeleider Leila Boukhalfa)
12 november van 19:00 tot 20:00 uur
polyvalente zaal
Met oude leren jassen en riemen of resten van leer
maken we hippe hebbedingetjes. Leila Boukhalfa toont
je hoe je leer kan bewerken. Je gaat naar huis met een
zelf ontworpen telefoonhoesje, juweel, portefeuille, zakje, …

Foto © craftastic

Upcycling
Maak hippe accessoires van oud leer

Foto © CC0 - Unsplash - Estee Janssens

Workshop
Bullet journal voor beginners
(begeleider Mieke Fleurackers)
3 en 10 december telkens van 19:00 tot 22:00 uur
polyvalente zaal
Een bullet journal kan helpen om je leven beter te
organiseren. Je vermindert stress door je pieker
gedachten en to do’s toe te vertrouwen aan je
boekje. Zo kan je energie sparen en focussen op je
prioriteiten. Tijdens deze workshop maak je kennis met
verschillende praktische technieken voor bullet journals. Je gaat naar huis
met een hoop tips en een pak inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Cursus
Ontdek wie je echt bent
(begeleider Patrick Jossa)
28 januari, 4 en 11 februari telkens van 9.30 tot 16.00 uur
polyvalente zaal
Verlang je er ook naar om gewoon meer jezelf te zijn?
In deze cursus gaan we op zoek naar de kern van je
persoonlijkheid. Die bestaat uit verschillende talenten,
capaciteiten en mogelijkheden. Door te werken aan je zelfkennis en zelfvertrouwen kan je groeien naar geluk.
Praktische info: Voorzie je eigen lunch.
24

|

GC HET KOETSHUIS

Foto CC0 - Unsplash - Sasha Freemind

Info: Al het materiaal is aanwezig, breng enkel je eigen bujo (boekje) mee.

Workshop
Originele kaft uit recyclagemateriaal

VORMING

(begeleider Steffi Hanssens)
3 maart van 19:00 tot 22:00 uur
polyvalente zaal
Heb je altijd een schriftje of schetsboekje bij de hand?
In deze workshop maak je een waar kunstwerk van
jouw exemplaar. Steffi leert je de technieken aan. We
gebruiken zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal. Zo
draagt je originele kaft ook een verhaal mee. Opgelet: Tijdens
deze workshop maken we vaste kaften, geen losse omslagen.

Foto © CC BY-SA 2.0 Bernd Hutschenreuther

Praktische info: Breng jouw boekje of schriftje mee. Heb je er zelf nog geen? Geen nood: wij
zorgen voor enkele reserve exemplaren. Wij zorgen voor materiaal, maar breng gerust ook
zelf restjes stof of een oud (lievelings) kledingstuk mee. Opgelet, geen rekbare stoffen.

Workshop
Blauwdruk
(begeleider Jonas Ghyselen)
26 april 2020 van 10:00 tot 16:00 uur
Maak kennis met het oudste en blauwste foto
grafische drukproces! Je kan er afdrukken mee
maken van eigen tekeningen of fotonegatieven, maar
ook van natuurlijke en gevonden materialen zoals
planten, kantwerk, plastic … Voor cyanotypie heb je geen
donkere kamer nodig, want de belichting gebeurt door de
zon. Het resultaat is een uniek beeld in Pruisisch blauw.
Praktische info: Tijdens deze workshop experimenteren we op papier.

Info en inschrijving:
Vormingsinstelling Arch’educ
www.archeduc.be of 02 454 54 01
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.
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.
SEIZOEN 2019-2020
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muziek
woordkunst-drama
dans
Voor alle domeinen is de instapleeftijd nu 6 jaar.
Vanaf de leeftijd van 8 jaar kan je kiezen voor
één of meerdere kunstdomeinen.
• Je kan een instrument leren bespelen.
• Je kan komen kennismaken met vormen van
woordkunst en drama.
• Je kan leren (ballet)dansen.
Voor jongeren en volwassen zijn er verschillende
keuzes mogelijk en is er vaak een aangepast programma.

PodiumX

Domeinoverschrijdende initiatie in de eerste
graad (6 en 7 jaar).
Spelenderwijs willen we het kind in aanraking
brengen met de drie kunstdomeinen die we
aanbieden muziek, woordkunst-drama én dans,
samen in een mix = PodiumX!
In alle openheid verkennen de kinderen de domeinen, ze kunnen een artistieke bredere kijk krijgen,
hun eigen creativiteit ontdekken en ontwikkelen.
Een kind exploreert en speelt, het heeft heel wat
verbeeldingskracht. We willen hen goesting doen
krijgen! De spontane onderdompeling in deze drie
kunstvormen zorgt ervoor dat de kinderen op de
leeftijd van 8 jaar bewust zullen kiezen voor de
kunstvorm(en) waarin ze zich het beste artistiek
kunnen uitdrukken.
Dansinitiatie vanaf 6 jaar bestaat al een hele tijd
binnen het officiële aanbod en blijft bestaan.
Tijdens de eerste weken van september zijn proef
lesjes mogelijk.
Alle informatie kan je vinden op
www.academieninove.be
Secretariaat academie: GC Het Koetshuis
Strijtemplein 15 - 1760 Roosdaal
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Opendeur 2019-2020

Iedereen is welkom! Kom kennis
maken met ons aanbod, kom
kijken, luisteren, uitproberen…
Wanneer? Zaterdag 15 juni
van 10 tot 12u in de academie,
GC Het Koetshuis,
Kristus Koninglaan g/n

Inschrijvingen schooljaar
2019-2020
Vestigingsplaats Roosdaal
Juni 2019 en september 2019:
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 16.15u – 20.15u
Woensdag: 13.00u – 19.30u
Zaterdag: 9.00 – 14.00u
(Zaterdag 22/06 geen inschrijvingen)
Van 26 tot en met 31 augustus:
Maandag t.e.m. vrijdag:
17.00u tot 20.00u
Zaterdag: 9u00 tot 13.00u

Noteer ook al in je agenda
Leerlingenconcert-toonmoment:
Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020

TE GAST …
ZA 15/06 • 14:00 - 18:00

ZO 16/06 • 14:00

GEMEENTEBESTUUR ROOSDAAL EN LOGO

OUDERENRAAD, GEMEENTEBESTUUR EN VLAAMSE
ALZHEIMERLIGA

Om bij de meisjes en vrouwen van
Roosdaal de aandacht te vestigen op
het belang van het gratis bevolkings
onderzoek naar baarmoederhalskanker,
organiseren de gemeente en Logo
een verwennamiddag.
Tijdens de verwennamiddag zullen
ludieke verwenmomenten (voet
reflexologie, gezonde hapjes,
juwelen, yoga, … ) met informatieve
momenten (Logo Zenneland,
infosessie elektrisch fietsen, gezond
heidsrally, …) afgewisseld worden.
Gratis deelname • Info welzijn@roosdaal.be
• 054 89 13 53

VR 28/06 • 19:00
ROOSDAALSE SPORTRAAD VZW
& GEMEENTEBESTUUR ROOSDAAL

Kampioenenviering
Jaarlijks worden de inwoners en
sportverenigingen van Roosdaal
die het voorbije jaar kampioen
geworden zijn of een uitzonderlijke
sportieve prestatie hebben geleverd,
gehuldigd op de kampioenenviering.

Als Heimer Komt

Vanuit hun eigen ervaring creëerden
Ron De Rauw en Caroline Meerschaert
een voorstelling over Alzheimer, met
veel liefde, humor en muziek. Wat
blijft er over als het denken wegvalt?
Caroline en Ron proberen te achter
halen wat er in het hoofd omgaat
van iemand met Alzheimer. De strijd
tussen weten en het niet-meer-weten. De onmacht. De frustratie. Maar
ze ontdekken ook heel veel liefde,
warmte en humor.
Ron’s moeder heeft Alzheimer. Lang
zaam maar zeker neemt de ziekte
meer plaats in in haar brein. Haar korte geheugen is ondertussen helemaal
weg. Woede, angst, euforie, en verdriet
spelen met haar alsof haar geest een
spel is. Lethargie, apathie nemen hun
plaats in. Haar echtgenoot omringt
haar met heel veel geduld, zorg en
liefde. Geen eenvoudige taak.
Tickets 8,50 euro
© Els Van Bosbeke

V-Day

Info dienst vrije tijd (sport) • 054 89 13 53

ZO 21/07 • 9:00 - 16:00 • EVENEMENTENWEIDE
LANDELIJKE GILDE ROOSDAAL

Schapendag
Op de Nationale Feestdag zullen er prijskampen worden georganiseerd voor de
rassen texel, blauwe texelaar en suffolk. In totaal een 400 tal schapen van een 50tal fokkers uit het hele land worden verwacht. Een uitzonderlijk evenement zowel
voor de belangstellende of nieuwsgierige bezoeker als voor allen die professioneel
of hobby-matig in de schapenwereld actief zijn.
SEIZOEN 2019-2020
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GEMEENTEBESTUUR EN JEUGDRAAD ROOSDAAL

Roosdaal Zomert 2019
Ook dit jaar is vaste waarde Roosdaal Zomert er weer en word je getrakteerd
op zomerse sfeer en goede muziek. Tijdens vier donderdagavonden in juli en
augustus zorgen de jeugdverenigingen, jeugdraad en jeugddienst van Roosdaal
voor een gevarieerd programma, met voor elk wat wils…
DO 04/07 • 20:00

Borokov

(Balkangoden
uit Dilbeek)
Prettig gestoord gezelschap
uit de Brusselse westrand.
Met veel blaasinstrumenten,
mobiele gitaar, basic drum
werk en trekzak. Borokov
vertolkt op onnavolgbare
wijze de balkanklassiekers
en zorgt gegarandeerd voor
ambiance in de keet.

DO 11/07 • 20:00
VLAAMSE FEESTDAG

De ark
van Noë

(Nederlandstalige
kleinkunst op piano)
Met alleen zijn piano en
zijn stem raakt Victor
Schollaert het leven op
zijn – schijnbaar – meest
eenduidige plekken en legt
zo onuitgesproken, maar
voor iedereen herkenbare,
dieptes bloot.

Wijsneus

(Nederlandstalige pop)
Wijsneus is een jonge
Belgische groep die goed
in het oor liggende, eerlijke
muziek maakt. Ze nemen
je graag mee op hun eigen
zinnige en muzikale tocht!
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DO 22/08 • 20:00

Vinegar 6 &
The Horny B’s
(rock soul pop covers)

Vinegar Six en de Horny
B’s is een negenkoppige
coverband uit het Pajotten
land met reeds meer dan
12 jaar een stevige live
reputatie.

DO 29/08 • 19:00

Afterwork
met dj &
cocktails
We eindigen de vakantie
én Roosdaal Zomert met
een chille afterwork, dus
welkom vanaf 19u! Kom
relaxen op ons terras terwijl
een DJ zorgt voor zwoele
beats. Genieten doe je
met een vers gemaakte
cocktail in de hand,
want tijdens deze laatste
zomeravond mag het wat
meer zijn! De heerlijke
verse cocktails worden
geshaket door de Bakermat
(dagbestedingsproject van
vzw Levenslust).

12-16/06 • 10-14/07 • 21-25/08
PAJOT BEGOT VZW EN ZONNELIED VZW

Zomerse dagen
Verwen je smaakpapillen
tijdens de themaweken
in Pajot Begot vzw:
• van 12 tot 16 juni:
‘Vlaamse week’
• van 10 tot 14 juli:
‘Spaanse week’
• van 21 tot 25 augustus:
‘Italiaanse week’

ZA 07/09 • FESTIVALWEIDE KOETSHUIS
ZONNELIED VZW

ZonneSchlager
Met optredens van
Steve Tielens
Nicky Jones
Yves Segers
Nico zingt Hazes
Sam Gooris

Christoff
+ afterparty
Info & tickets
www.zonneschlager.be

ZO 08/09 • FESTIVALWEIDE KOETSHUIS
ZONNELIED VZW

Zonnefoor
Familie-, vrienden-, personeels- en
buurthappening met rommelmarkt,
streekproductenmarkt, kinderanimatie,
kinderboerderij, verrassende acts
Info & tickets www.zonneliedvzw.be
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September Bruegelmaand
Ook in Roosdaal brengen we de figuur van Bruegel extra in beeld tijdens verschillende activiteiten doorheen het jaar, maar zeker tijdens ‘september Bruegel’.
Tijdens de Bruegelmaand staan de volgende activiteiten op het programma:
ZA 31/08 • 19:00 OPENING TENTOONSTELLING • 20:30 LEZING LEEN HUET

Archeologische tentoonstelling
‘Uit Bruegel gegrepen’
Wat krijg je als je twee van Bruegel’s meesterwerken combineert met archeo
logische objecten gevonden in het Pajottenland en de Zennevallei? Een leuke
tentoonstelling die je een blik geeft in de 16e-eeuwse cultuur waarin Bruegel leefde!
Meer informatie op www.bruegelvertekend.be/projecten/uit-bruegel-gegrepen • Foyer GC Het Koetshuis
Kunsthistorica, auteur en vooral Bruegelkenner Leen Huet geeft een lezing over
haar boek: ‘Pieter Bruegel, de biografie’. Daarin geeft ze een overzicht van het
leven en werk van Bruegel de Oude, de tijd en de steden waarin hij leefde, de
minder bekende schilderijen, enzovoort. Een lezing die gericht is op een publiek
met algemene interesse en dus niet naar specialisten. Meer nog, zelfs voor vragen
vanuit het publiek is er plaats.
Polyvalente zaal GC Het Koetshuis
ZO 08/09 • NAMIDDAG • ERFGOEDKELDER RAUSA

Open Monumentendag met tentoonstelling
‘Bruegel in ons DNA’
De link van Bruegel met onze streek wordt regelmatig in de verf gezet en is zelfs
letterlijk in de verf gezet als je zijn schilderijen bekijkt. Maar wat had hij met Roosdaal? De werkgroep ‘Erfgoed’ van de Cultuurraad en Rausa vzw stellen je in een
tentoonstelling en in de Rausa brochure de linken voor die hij had of zou gehad
kunnen hebben met onze gemeente.
Erfgoedkelder Rausa vzw in GC Het Koetshuis
VR 13/09 • 20:00

Stemmen uit het doek
De zangers van Balvokal raakten op hun
artistieke zwerftochten gefascineerd door
het gedetailleerde teken- en schilder
werk van Pieter Bruegel de Oude.
Daarom trekken deze vijf zangers a
capellagewijs, maar ook met audiovisueel
materiaal, de baan op om het publiek
onder te dompelen in de mysterieuze wereld van Brabant en Vlaanderen in de
Renaissance. Ze geven de veelheid van personages op het doek een stem en
nemen je mee in het verhaal waar hun gevoelens en ideeën weerklinken.
Tickets 5 euro • Schouwburg GC Het Koetshuis
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ZA 12/10 • 20:30

ZA 19/10 • 20:00

GEERT FIEREMANS

KONINKLIJKE FANFARE DE EENDRACHT
BORCHTLOMBEEK VZW

Weerbestels
Monoloog

Hij figureerde eerder
wel al in een film of
een toneelstuk, maar
de ultieme droom van
Geert Fieremans was
om ooit een eigen
theaterproductie op de
planken te zetten. Op 25
maart 2015 overkwam
hem zo een ingrijpend
voorval, dat hij besloot
om zijn droom niet langer uit te stellen.
Op 12 oktober 2019 is het zover. Dan staat
Geert met zijn monoloog ‘Weerbestel’ op de
planken van GC Het Koetshuis. Hij mengt
humor en ironie tot herkenbare mijmeringen
en overgiet zijn pittige beschouwingen
rijkelijk met een ‘Likkerts sausje’.
Een eigenzinnig en pretentieloos zelfportret.
Tickets 11,00 euro • Info 0478 98 91 21

Flashback
concert

Tickets 10,00 euro
Info blbvzw@hotmail.com • 02 582 43 71

ZA 26/10 • 20:00
KONINKLIJKE FANFARE DE
VERBROEDERING BORCHTLOMBEEK

Herfstconcert
Tijdens een twee uur durend
spektakel brengt de fanfare
hoogstaande muziek uit
verschillende genres.
Een aanrader voor de lief
hebber, een must voor de
kenner.
Tickets 10,00 euro
• Info geert.vanasbroeck@telenet.be •
www.fanfaredeverbroedering.be

VR 8/11 • 20:00 | ZA 9/11 • 20:00 | ZO 10/11 • 15:00
TEJAUTER ‘T KERREKOT

De krak

Toen GC Het Koetshuis
tien jaar geleden
feestelijk opende
met ‘De Roosdaalse
Revue’, gingen een
aantal acteurs achteraf
door op hun elan. Zij
doopten hun gezelschap logischerwijze ‘Tejauter ’t Kerrekot’. Zij vieren hun eerste
decennium met een heerlijk absurd stuk theater in 14 scènes.
Walter Evenepoel schreef het op maat van de acteurs, grasduinend in een
oude legende en brandende actualiteit. Hilarische situaties en knettergekke
ontwikkelingen volgen elkaar op. De toeschouwer wordt bestookt met alle
mogelijke dialectenklanken en zal op bepaalde ogenblikken niet meer weten of zij/
hij in een toneelstuk zit of in de realiteit. Er wordt bovendien ook een aardig stukje
gezongen en gemusiceerd. Om toch enigszins orde in de chaos te scheppen werd
Philippe Hemelsoet aangezocht om te regisseren. Dit wordt zorgeloos genieten!
Tickets 8,00 euro • Info bert.de.moortel@telenet.be • Auteur Walter Evenepoel • Regisseur Philippe Hemelsoet
SEIZOEN 2019-2020
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DO 14/11 • 20:00

ZO 17/11 • 15:00

ERFGOEDCEL RAUSA VZW

RADIO ROOSDAAL

De Dikke van Pamel
Voorstelling beeldverhaal

In 1985 was Francis Badts één van de ijverige
deelnemers van het comité dat de legendarische
herdenking van de Dikke van Pamel organiseerde. Die dorpsfiguur liet hem nooit meer los
en een aantal jaar geleden besliste Francis een
beeldverhaal te laten tekenen over de beroemde
dorpsgenoot.

Live-concert
Nicky Jones
met de Prins
Jr Band
Tickets 20,00 euro
• Info 0470/34.90.75

Na een korte selectie tijdens zijn zoektocht naar
de geschikte tekenaar, kwam hij in contact met
Julsdottir, een kunstenares die in de wereld van de
illustratoren haar sporen reeds ruim had verdiend.
Zij ging mee in het concept van Francis Badts.
Walter Evenepoel zorgde toen voor het scenario.
Het resultaat is verbluffend: in adembenemend
mooie prenten wordt een heel menselijk verhaal
geschetst dat jong en minder jong zal aan
spreken. Dit unieke beeldverhaal rolt van de
persen bij Die Keure, een drukkerij die in de sector
van de kunstboeken tot de absolute top behoort.
In samenwerking met Erfgoed Rausa wordt de
publicatie voorgesteld in GC Het Koetshuis op 14
november om 20:00 uur. Met een inleiding door
Pieter Timmermans, verhelderende interviews,
mooie beeldprojecties en gezellige muziek van
Arjaun, krijgt deze publicatie de feestelijke intro
ductie die ze verdient.
Reservatie via rausa@skynet.be

DO 14/05 • 19:00
POP-UP LEESCLUB VAN REGIOBIB PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

Perfection is a Bitch
Lezing van Anja Copejans

Perfectionisme is veel meer dan kleren op kleur hangen of oog voor detail, orde
en netheid of alles op elk moment perfect onder controle hebben.
Anja Copejans schets tijdens deze lezing wat perfectionisme is, ze gaat uitgebreid
in op het ontstaan en de symptomen. Ze licht de typerende belemmerende over
tuigingen toe alsook de mogelijke bijkomende risico's voor jouw welbevinden en
algemene gezondheid ten gevolge van toenemende stress door perfectionisme.
Uiteraard komen ook de mogelijke oplossingen aan bod voor de aanpak van jouw
perfectionismepatroon.
Deze lezing duurt twee uur en is interactief met de nodige ruimte voor
persoonlijke vragen.
Tickets 5,00 euro• Inschrijvingen zijn verplicht • Meer info in je bib • www.anjacopejans.be
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KVLV
ROOSDAAL
WO 11/09 • 19:30
ERNA SIEBENS

Van string tot string

Lezing over 3000 jaar lingeriegeschiedenis
Erna Siebens verwierf als costumière naambekendheid door
haar veelzijdige werkzaamheid. Zij creëerde kostuums voor
musicals. Zij werkte als adviseur voor de VRT en VTM. In deze
lezing geeft ze een overzicht van de evolutie van de lingerie
door de eeuwen heen. Met dia‘s, replica’s en antieke stukken
die tot de verbeelding spreken!
Vandaag wordt open en 'bloot' over lingerie gesproken. Zonder schroom stapt
men lingeriezaken binnen. Maar wisten jullie dat er vroeger meer bloot was dan
jullie ook maar vermoeden? Wat dachten jullie dat er onder die grote hoepel
rokken schuilging? Van wanneer dateert het eerste onderbroekje?
Tickets 8,00 euro
ZA 23/11 • 20:00

Veerle Malschaert - Deel Mij
Comedy

Hier sta ik.
Met mijn hart in mijn handen, sta ik hier voor u.
Want ik wil mij delen.
Met u. En met u en u en u.
Ge krijgt allemaal een stukje.
Er is genoeg Veerle voor iedereen.
Veerle Malschaert is eenzaam! Zo, het taboe is doorbroken. Iedereen mag het
weten, nee iedereen moet het weten, want Veerle heeft er genoeg van.
In haar nieuwe onewomanshow gaat ze de eenzaamheid te lijf, de hare én de
uwe. Geef toe, U bent het ook, verschrikkelijk zelfs. We kamperen gezellig met z’n
allen op sociale netwerken, maar we leven en sterven eenzamer dan ooit.
Veerle doorbreekt de vervreemding en de afstandelijkheid door een uitbundig
nieuw licht te werpen op onze verborgen verlatenheid. Nog nooit ging een
comédienne zo ver om zo dichtbij te komen. Veerle Malschaert wordt uw pop-up
vriendin voor het leven.
DEEL MIJ is een hartverwarmende tragikomische voorstelling over alleen staan
en samen vallen, chronisch contacttekort en vrolijk virtuele vrienden, alleenstaande co-ouders en koddige co-sleepers, zielige zombies en luppelende huppelaars,
scheve sprookjes en trouwen met uzelf, nieuw samengestelde sokken en vriendelijkheid tot de dood ons scheidt.
Tickets 12,00 euro
SEIZOEN 2019-2020
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KVLV ROOSDAAL
ZA 01/02 • 20:00

WO 19/2 • 20:00

Lieve Blancquaert
The circle of life
Lezing

ANNEMARIE PICARD
GEZELSCHAP PALJAS

Mijn
briljante
scheiding
Theater

Mijn briljante scheiding is een … nu ja,
briljante monoloog.
Het personage Angele, verwikkeld in een
lang aanslepende
echtscheiding doet
haar verhaal op een
eerlijke, confronterende, soms pijnlijke
manier, maar vol van
amusante anekdotes.
Het stuk springt van
het tragische naar
het komische in een
oogopslag.
Om te lachen ‘ door je
tranen heen.’ / Grappig, intelligent en vol
emoties.
Verwen jezelf.
Tickets 12,00 euro
Van Geraldine Aron (My
Briljant Divorce) • Met Annemarie Picard • Regie Machteld
Timmermans
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“Circle of Life is een mooie conclusie van een
jarenlange zoektocht om rituelen, tradities, gods
diensten, waar we soms geen snars van begrijpen,
te proberen vatten. We hebben drie aparte, mooie
reeksen gemaakt, maar ik geloof echt dat er een
meerwaarde zit in de link tussen al die verhalen.
Waarom zijn we hier en wat maakt een leven
volwaardig en compleet?” (Lieve Blancquaert)
De afgelopen 7 jaar reisde fotografe Lieve
Blancquaert de wereld rond om geboortes,
huwelijken en begrafenissen in beeld te brengen.
Het resultaat was te zien in de televisie-reeksen
Birth Day, Wedding Day en Last Days én in de
gelijknamige theatertournees.
In Circle of Life blikt Lieve terug op de trilogie en
pikt ze er haar persoonlijke hoogtepunten uit.
Welke verhalen hebben haar het meest geraakt?
Welke mensen zijn haar bijgebleven? Waarvan is ze
geschrokken? Tot welke inzichten is ze gekomen?
Deze compilatiereeks zal ook op televisie uit
gezonden worden. Er worden verbanden gelegd
en contrasten getoond, zowel binnen één reeks als
over de reeksen heen.
Iedere voorstelling bevat terugblikken naar Birth
Day, Wedding Day én Last Days, aaneengepraat
door Lieve Blancquaert. Bovendien contacteerde
Lieve tal van personages uit de reeksen ter voor
bereiding van deze compilatie. Het publiek krijgt
dus een update van een aantal levens die aan bod
kwamen.
“De afgelopen 7 jaar reisde ik de wereld rond om
geboortes, huwelijken en
begrafenissen in beeld te
brengen. Het bracht mij
op bijzondere plekken
en bij fascinerende
mensen. Mijn blik op
het leven is voor altijd
veranderd. Dit … is de
Circle of Life.” (Lieve
Blancquaert)
Tickets 10,00 euro

KVLV ROOSDAAL
ZA 25/4 • 20:00

De Bonanzas
The wonder years
Muziek

Nadat De Bonanzas je al op onnavolgbare wijze de allergrootste
sixtieshits voorschotelden, gaan ze
dit seizoen weer een stapje verder
met ‘The wonder years’. Met hun
gekend aanstekelijk enthousiasme bladeren ze samen met je nog
wat dieper door de onuitputtelijke
sixtiescataloog.

Foto © Els Wuyts

De grootste hits uit de sixties ademen nog steeds door via commercials, soundtracks, radio- en televisieshows en zowat overal waar muziek en emotie elkaar
ontmoeten. De Bonanzas gingen voor je op zoek naar die geweldige songs uit
de sixties die vandaag de radio helaas niet meer halen en tonen aan dat er zoveel
meer was dan The Beatles en The Stones.
Met hun frisse en veelzijdige selectie van nummers zorgen de heren Bonanzas
dat u deze geweldige periode opnieuw kan beleven. Al de belangrijke muzikale
stromingen komen aan bod. Je zal voelen, horen en zien wat er allemaal leefde in
eigen land en ver daarbuiten. De aftrap wordt gegeven in eigen land op de tonen
van André Brasseur en The Cousins om daarna het kanaal over te steken naar het
Verenigd Koninkrijk waar ze aandacht besteden aan ‘The British Invasion’ en de
bijhorende subculturen in de muziek. Met onder meer Mersybeat- en Modbands
als Freddy and the Dreamers of The Small Faces waant u zich in het Londen van
de jaren 60. Ook het Amerikaanse antwoord op deze Britse invasie via nummers
van The Byrds en The Monkees ontbreken niet.
Het mag ook wat ingetogener met countrypareltjes en protestsongs van o.a.
CSN&Y en Barry McGuire.
Kortom, met de nodige dosis humor, hoge dansbaarheidsfactor en overtuiging
laten De Bonanzas je opnieuw wegdromen naar wonderlijke sferen.
De Bonanzas willen je graag een avond verwonderen!
Met Thomas Keersmaekers - zang • Dirk Roefs - elektrische gitaar, backings • Steven Van Gool - basgitaar, backings
• Hans Claes - keyboard, backings • Bert Rommes – drums • Website www.debonanzas.be • Tickets 12,00 euro

KVLV-ABONNEMENTEN:
- Een abonnement voor de drie zaterdagvoorstellingen: 33 euro
- Een abonnement voor drie zaterdagvoorstellingen en de bonusvoorstelling van
Lieve Blancquaert: 41 euro
- Een super-abonnement (drie zaterdagen + Lieve Blancquaert + Erna Siebens):
47 euro
Bestellen bij lieve-hemerijckx@skynet.be – 054 32 69 17 of 0478 44 50 53
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KVLV
BORCHTLOMBEEK
Gezellig creatief
samenzijn of
gezelschapsspel spelen
KVLV wil mensen samenbrengen
om van elkaar te leren. Wie kan
er breien/haken/handwerkjes/
knutselen en wil iemand helpen
met een probleem tijdens een
gezellige babbel met een kopje
koffie? Of kom je gewoon graag
kijken/babbelen dat kan ook. Of
samen gezelschapsspelen spelen
kan zo leuk zijn, breng je spel
mee en leg het ons uit. Wij spelen
graag mee.
Elke 3de donderdag van de
maand van 19:30 tot 21:30
in de polyvalente zaal van het
Koetshuis. (niet in juli en augustus)

BLOKSPOT
IN GC HET
KOETSHUIS
Ben je op zoek naar een rustige plek
om te studeren? Wel, GC Het Koetshuis
zet tijdens de maand juni op iedere
weekdag van 9.00 tot 16:30 uur de
deuren open voor blokkers. Studenten
van zowel het secundair als het hoger en
universitaire onderwijs kunnen terecht
in de foyer en de polyvalente zaal om
te studeren. Er is gratis wifi voorzien
en er is een koelkast en een microgolf
beschikbaar voor het middageten. De rest
dien je zelf te voorzien en mee te nemen.
Vooraf inschrijven hoeft niet.
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COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal
Raad van bestuur:
Johan Van Lierde (voorzitter), Nancy Vanderveken (secretaris), Vanessa Vekens,
Vicky Vanhuylenbroeck, Anja Raeymaekers, Leon Brion, Jan Daem, Kim De Coen,
Jo Segers en Frans Vanderschueren
Personeel:
Geert Vandenhouwe (algemeen coördinator), Cindy Bellemans (medewerker),
Nicole Van Schepdael (medewerker gemeentebestuur) Danny Cooremans
(techniek), Birsen Kasim Fahri en Riad El Jilali (onderhoud)
Redactie:
Geert Vandenhouwe
Oplage:
6.000 exemplaren
Een welgemeende dank aan:
• Carine Herremans en Cyriel Bauwens die er telkens moeiteloos in
slagen de artiesten culinair te verwennen en gastvrij te ontvangen.
• De leden van de vaste commissie van advies voor de inbreng in het
programma en de werking van het gemeenschapscentrum
• Onze ticketscheurders
• Onze partners in cultuur
• Gemeentebestuur Roosdaal, onze structurele partner
GC Het Koetshuis heeft 2 ingangen:
• Onthaal & administratie: Strijtemplein 15 1760 Roosdaal
Openingstijden kantoor: iedere werkdag van 8:30 tot 12:00 uur
+ dinsdag van 18:00 tot 19:30 uur + woensdag van 13:30 tot 16:30 uur
Het kantoor van GC Het Koetshuis is gesloten
van maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 16 augustus 2019.
• Bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n | 1760 Roosdaal
Balie opent een half uur vóór aanvang van de voorstelling.
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EEN ZAAL NODIG?
> Schouwburg & podium
> Tentoonstellingen
> Vieren, vergaderen
en organiseren
> Openlucht

Info, reservatie en tarieven:
054 89 49 00 • info@koetshuisroosdaal.be • www.koetshuisroosdaal.be

