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Taaliconen
In cc Nova verwelkomen we graag iedereen.
Spreek je minder goed Nederlands? Met de
taaliconen helpen we jou de juiste voorstelling
kiezen.
·

NOT EER D I RECT
I N JO U W AG EN DA
Start ticketverkoop
Dinsdag 30 augustus
om 18.30 uur

Je spreekt of begrijpt nog niet zo veel
Nederlands.
Je begrijpt al een beetje Nederlands,
·
maar je spreekt het nog niet zo goed.
Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan
·
ook iets vertellen.
Je begrijpt veel Nederlands en spreekt
·
het goed.
Rolstoelplaatsen
In onze theaterzaal kunnen we plaatsen vrijmaken
voor bezoekers in een rolstoel. Neem hiervoor
contact op met de balie. Meer info: pagina 58.
UiTPAS
Kom je graag naar een voorstelling, maar heb
je het financieel wat moeilijker? Je betaalt
bij elke voorstelling of film € 1,50 op vertoon
van de UiTPAS Dender met kansentarief.
Meer info: pagina 57.

						op de
						cover
			
van onze
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			omdat
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			onze
			headliner
			bent.
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Picnic Music
Met Picnic Music brengen we ook dit jaar muziek
in jouw zomer. We deden het al in juni en doen het
nog een keertje over in augustus en september.
Drie vrijdagmiddagen toveren we het terras
van het Cultuurcafé opnieuw om tot een
gezellige concertplek. Terwijl je geniet van
een lekkere hap en een fris drankje, luister je
naar muzikaal talent van eigen bodem.
Vrijdag 19 augustus om 12 uur:

Papa & ik
Zomerse covers door vader Johan en dochter
Victorine.
Vrijdag 26 augustus om 12 uur:

Patsy’s Flying Pitchfork
Van zeemzachte tot voetenstampende bluegrass.

ZO M E R 202 2

Zomerfilm

ZO M E R 202 2

Samen met Dijk92 zetten we jou deze zomer in het groen. In de
mooiste natuurdomeinen in onze regio kan je genieten van een
reeks zomerse openluchtfilms. Wij heten jou op donderdag 25
augustus om 20 uur welkom in Provinciaal Domein Den Blakken.

King Richard
Al voor de geboorte van zijn dochters heeft Richard Williams een
duidelijk doel voor ogen: Venus en Serena zullen de absolute
top bereiken. Met behulp van onconventionele trainingsmethodes,
rotsvaste overtuiging en doorzettingsvermogen stuurt hij Venus en
Serena op hun pad naar de wereldtop van het tennis.
‘King Richard’ toont op een ontroerende manier hoe belangrijk
familie, doorzettingsvermogen en onwrikbaar vertrouwen zijn
om iets schijnbaar onmogelijks te bereiken.
Regie: Reinaldo Marcus Green
Met: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

Vrijdag 2 september om 12 uur:

Retouche
Hommage aan The Beatles in een bijzondere
bezetting van stem, cello, toetsen en gitaar.

Bij elk concert kan je aan de foodstand van FRAN of To Cook Or
Not To Cook terecht voor een heerlijk lunchgerecht.

€ 5,00 | € 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Zomerbar door OverKop-huis Wetteren
NL

Nog meer zomerfilm?

De concerten zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.
Bij regenweer wordt het concert geannuleerd.
I.s.m. Cultuurcafé Nova
NL

Vrijdag 26 augustus om 20 uur:

Zaterdag 27 augustus om 19 uur:

Death on the Nile

Het Loze Vissertje & Drunk

Vormingscentrum Broeders Van Liefde,
Kasteellaan 1, 9220 Hamme

Zondag 28 augustus om 16 uur:

Sing 2
Zilverpand, Nieuwburcht 10, 9200 Dendermonde

4

5

Het Bankje
We sturen jou deze zomer ook graag op pad. Want nog tot en met
30 september kan je op verschillende mooie plekken in Wetteren
luisteren naar originele theaterverhalen.
Aan 20 bankjes staan er verhalenpancartes. Kom je tijdens jouw
wandeling of fietstocht zo een bankje tegen? Ga dan even zitten,
scan met jouw gsm de QR-code en misschien ben je wel getuige
van de meest intieme, grappige, bizarre of emotionele dialoog ooit
op het bankje.
Spring op de fiets, trek de wandelschoenen aan en ga op
ontdekkingstocht.

ZO M E R 202 2

Artiesten op de pelouse

ZO M E R 202 2

Voor de derde zomer op rij organiseert Cultuurcafé Nova in de
stadstuin een kleine, gezellige kunsten- en ambachtenmarkt.
Je kan snuisteren tussen allerlei handgemaakte creaties en
kennismaken met lokale ambachtelijke producten.
Van figuratieve tot abstracte schilderkunst. Van bloemsierkunst tot juweeltjes. Van lekkere honing van de imker tot
ambachtelijk geperst fruitsap. Jij kan kijken, keuren en proeven.
Livemuziek op het terras zorgt voor extra sfeer.
Stadstuin (te bereiken via Cultuurcafé)

Op www.ccnovawetteren.be/hetbankje2022 vind je een
handige overzichtskaart. Je kunt de overzichtskaart ook afhalen
aan onze balie, in de bibliotheek en op de dienst toerisme.
Het Bankje wordt georganiseerd i.s.m. OPENDOEK.
NL

Zondag 21 augustus van 11 tot 18 uur

Short Wood

ZO M E R 202 2

Wanneer de zomervakantie naar haar einde loopt en
de dagen stilaan een beetje korter worden, is er nog
het gezelligste theater-, muziek- en kortfilmfestival
van Wetteren en wijde omgeving.
Wat mag je dit jaar verwachten op Short Wood?

• muziek van Tsar B, Shht en Oriana Ikomo
• theater door Wolf Wolf, Jef Hellemans en Jonas Baeke
• kortfilms van Ramy Moharam Fouad en Fernando Vandekeybus
• ‘a very very special act’ door ‘a very very special guest’
Festivalterrein Shortwood
Zaterdag 27 augustus vanaf 14.30 uur
www.facebook.com/ShortWoodFestival
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Overzicht per genre
MUZ I EK

C I RCUS & DA N S
fABULEUS / Elisabeth Borgermans & Thomas
Vantuycom | Electric Life

vr 30.09

Vardan Hovanissian & Emre Gültekin Trio | Langs de
zijderoute

vr 14, za 15,
zo 16.10

Circus Ronaldo | Sono io?

vr 07.10

Spinvis | Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er Een
Hond

wo 23.11

kabinet k & hetpaleis | promise me

zo 16.10

Barbara Dex | Herfstconcert

za 21.01

TeaTime Company | A Matter of Time

zo 06.11

Femke Van Leuven & Maximilian Lohse |
Aperitiefconcert

vr 18 +
za 19.11

Abadabukileyo | 25 jaar Abadabukileyo

za 26.11

Stef Bos | Bloemlezing

wo 30.11

Meskerem Mees l Caesar Tour

zo 15.01

Willy Sommers | De soundtrack van mijn leven

zo 22.01

Frascati Symphonic | Nieuwjaarsconcert

za 08.10

FA M I LI E
zo 09.10

Het WOLK | Vuil

za 05.11

De Gebroeders Schimm 9+

zo 20.11

4Hoog | Akke Akke Tuut 3+

za 03.12

BATMAT | BOK 8+

2+

F I LM
do 25.08

King Richard

do 29.09

Dealer

do 27.10

za 01.10

Larf! | Show me

The Duke

do 06.10

Toneelhuis / Jessa Wildemeersch & Mokhallad Rasem |
Ik ben mijn straat

do 27.10

The Worst Person in the World

do 20.10

SKaGeN | Het gezin Van Paemel

do 24.11

Madres Paralelas

do 22.12

L’ennemi

do 01.12

Arne Sierens / Anemone Valcke & Wouter Bruneel |
Mouchette

do 19.01

Nowhere

vr 09, za 10,
zo 11.12

Vrank & Vrij | Houffalize

vr 16,
za 17.12

Vrank & Vrij | Houffalize

vr 13.01

TGVGVR & Brussels Experimental | De Verdronken
Ballades van Testerep

HU MO R
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T H EAT ER

za 24.09

Die Verdammte Spielerei | Seniorie De Spielerei

za 14.01

Nele Bauwens & The Whodads | Nele Bauwens swingt
het jaar uit

vr 20.01

Grof Geschud | Broeden

9

Voorstellingen

10

Electric Life | fABULEUS / Elisabeth Borgermans &

Thomas Vantuycom © Clara Hermans
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Seniorie De Spielerei

zaterdag

Die Verdammte Spielerei

20 uur

24 september 2022

Het leven gaat snel, de vergrijzing nog
sneller. We kunnen ons maar beter
goed voorbereiden op de toekomst.
Daarom blikt Die Verdammte Spielerei
nu al vooruit.

Op deze en nog veel andere vragen
probeert Die Verdammte Spielerei
een antwoord te vinden. Naar goede
gewoonte doen Stefaan & co dat met
veel muziek en humor.

Het prettig gestoorde muziekgezelschap neemt je mee naar 2050.
De gemiddelde leeftijd van de zes
heren: 70 jaar. Zijn ze nog kwiek
en gezond? Of kampen ze al met
ouderdomskwalen? Wonen ze nog
thuis of genieten ze in het rusthuis
van heerlijke pureepatatjes en ander
lekkers? En hoe is het dan met de
wereld gesteld?

Met: Stefaan De Winter (tekst, spel, zang),
Ruben Cooman (percussie), Pieterjan Vandaele
(altsax), Roeland Vanhoorne (sopraansax, klarinet),
Thomas Van Gelder (baritonsax, dwarsfluit),
Bjorn Verschoore (tenorsax) | Regie: Herwig De
Weerdt

Langs de zijderoute

vrijdag

Vardan Hovanissian
& Emre Gültekin Trio

20 uur

30 september 2022

HUMOR

€ 20,00
€ 18,00 (vriend, -26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Vanaf 16 jaar
NL

© Dieter Telemans

Vardan Hovanissian en Emre Gültekin
zijn al lang goede vrienden. In ‘Langs de
zijderoute’ laten ze jou met traditionele
liederen en nieuwe composities de
muzikale rijkdom ontdekken van de
regio waar hun roots liggen: het grensgebied op de rand van Europa en Azië.

© Pieter Verhaeghe
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Vardan is gespecialiseerd in traditionele,
Armeense houtblaasinstrumenten.
Zijn hoofdinstrument is de duduk,
een dubbelrietinstrument dat met zijn
warme diepmenselijke klank de ziel
van Armenië als geen ander uitademt.
Emre Gültekin bespeelt de Turkse

saz, een langhalsluit waaruit de meest
subtiele harmonieën worden getoverd.
Samen met Marat Jeremian op dhol
bouwen ze bruggen tussen verschillende
tradities en stijlen.
MUZIEK

€ 14,00
€ 12,00 (vriend)
€ 10,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL
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Show me

14+

Larf!
zaterdag

1 oktober 2022
20 uur

Ik ben gij en gij zijt gij, maar ik ben u.
Nee, dat kan niet. Want gij zijt mij.
Gij zijt ons. Wij zijn elkaar.
Ik ben uniek, maar toch ook niet.
Wie ben ik dan?
Wie of wat is de perfecte mens?
Die vraag stelden theatermakers Annelies
De Nil en Inge Goddijn aan jongeren in
ons cultuurcentrum en in enkele andere
cultuurcentra in de Gentse regio.
Ze verzamelden op alle plekken verhalen
van tieners en werkten zes maanden met
hen aan een theatervoorstelling.
‘Show me’ vertelt hun verhaal over
perfectie, schone schijn, falen en hun
eigen tutorials.
Spel: Maura Boeckx, Marte De Pourcq, Bavo Dettori,
Joste Dewaele, Ella Dumon, Elise Gekiere, Lupita
Gonzales, Lio Keppens, Manou Lambrecht, Luce
Marichal, Rune Micholt, Chaima Tahri, Felix Van Baarle,
Renée Van den Brande, Nila Vermoesen, Manon
Wittevrongel | Tekst & regie: Annelies De Nil, Inge
Goddijn
T H E AT E R

€ 14,00
€ 12,00 (vriend)
€ 10,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL
© Fred De Brock

14
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Ik ben mijn straat

donderdag

Toneelhuis / Mokhallad Rasem
& Jessa Wildemeersch

20 uur

6 oktober 2022

Soms Breekt Er Een Hart,
Soms Blaft Er Een Hond

vrijdag

7 oktober 2022
20 uur

Spinvis
Soms breekt er een hart, soms blaft
er een hond. Met andere woorden:
er gebeuren vreselijke dingen en onbeduidende dingen. Zonder volgorde,
zonder reden. Ze gebeuren gewoon.
Alsof het niet uitmaakt hoe vreselijk
of onbeduidend ze voor ons zijn.
Zes muzikanten worstelen met alles wat
het leven over ons uitstort. Wanhopig
proberen ze ergens een overzicht van
te krijgen. Van het grote en het kleine,
van het eeuwige en het vluchtige.
Dat wat levens verandert en dat wat
nauwelijks wordt opgemerkt.

Spinvis toont met nieuwe en bekende
nummers opnieuw hoe eigenzinnig en
veelzijdig hij is.
Met: Lucas Oldeman (keyboard, gitaar, zang),
Merel Junge (viool, trompet, trombone, zang),
Marcel van As (drums, percussie, samples, zang),
Jan Teertstra (basgitaar, gitaar, zang), Saartje Van
Camp (cello, keyboard, zang), Erik de Jong (gitaar,
keyboard, zang)
MUZIEK

€ 22,00
€ 20,00 (vriend)
€ 18,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

© Kurt Vander Elst

Herinner jij je nog de straat waar je
opgroeide? Mokhallad Rasem en
Jessa Wildemeersch wel. Elk voor zich
keren ze terug naar de straat uit hun
kindertijd. Huis na huis roepen ze in hun
verbeelding de bewoners op:
de ene uit zijn straat in Irak, de andere
uit haar straat in België. Wat blijkt?
De verhalen van de bewoners zijn
vaak verrassend verwant.
Mokhallad en Jessa verbinden via
woorden, beelden en herinneringen
hun leefwereld in Irak en België met
elkaar. Zo komen ze uit bij vandaag,

16

bij wie ze nu zijn, bij schoonheid en
vergankelijkheid. “Ik ben mijn straat is
klein, fijn theater dat je de zaal laat
buiten stappen met een gevoel van
verwondering”, raker kon recensente
Magali Degrande het niet verwoorden.
T H E AT E R

€ 13,00
€ 11,00 (vriend)
€ 9,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Maximum 60 toeschouwers
NL

© Han Ernest
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Electric Life

14+

fABULEUS / Elisabeth Borgermans
& Thomas Vantuycom
zaterdag

8 oktober 2022
20 uur

Hoe de digitale revolutie ons leven beïnvloedt?
Choreografen Elisabeth Borgermans en Thomas
Vantuycom lieten zich voor het antwoord
inspireren door ‘Petrouchka’ van Igor Stravinsky.
Stravinsky schreef zijn meesterwerk aan het
begin van de vorige eeuw. Elektriciteit en
machines veranderden toen het straatbeeld
en het leven van de mensen kwam in alle
opzichten onder stroom te staan. Dat merk je
ook aan de compositie. Het werk zit boordevol
kleurcontrasten en tempowissels.
Elisabeth en Thomas maakten met negen
jongeren de vertaalslag naar vandaag en
creëerden met ‘Electric Life’ een energieke
dansvoorstelling waarbij je helemaal vergeet
dat de performers nog op de schoolbanken
zitten.
Dans: Nolan Decreton, Lauryn De Ruyck, Kiko LabarquePersyn, Celien Mertens, Louis Staquet, Annabel Van Acker,
Tess Van der Sanden, Maïté van Genugten, Lennert Vanhove |
Muziek: Igor Stravinsky, Alain Franco, Raphaël Hénard
DA N S

€ 13,00
€ 11,00 (vriend)
€ 9,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Inleiding om 19.15 uur
© Clara Hermans

18

NL

19

Vuil

zondag

2+

9 oktober 2022

Het WOLK

14.30 uur

Sono io?

vrijdag & zaterdag

12+

14 & 15 oktober 2022

Circus Ronaldo

20 uur
zondag

Er is een mooi, keurig, proper meisje.
En er is een zak, een zak vol afval en
vuil. Een vuilzak dus. Het meisje wil
ervan af, want de zak stinkt en plakt.
Het vuil zelf interesseert het geen zak.
Of toch?

dat er in vuil ook pracht en praal
verborgen zit.

‘Vuil’ is een smerig-vieze voorstelling
vol schoonheid en magie voor de
allerkleinsten. Het WOLK tovert de
scène om tot een vuilnisbelt en toont

€ 8,00

Van & met: Sarah Van Overwaelle, Bert Van
Wymeersch
FA M I L I E

€ 5,00 (vriend, -26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)

16 oktober 2022
17 uur

Danny en Pepijn Ronaldo, vader en
zoon, staan samen op de scène. De
vader lijkt vastgeroest in zijn verleden.
De zoon zoekt naar de verzoening
tussen het oude circus dat zijn vader
creëerde en de wereld daarbuiten.

met Danny en Pepijn als zesde en
zevende generatie. Met zeven als heilig
getal brengen vader en zoon een ode
aan dit verleden.
C I RC US

€ 18,00

NL

‘Sono io?’ is een grappige maar ook
ontroerende zoektocht naar hereniging:
tussen vader en zoon, tussen speler
en publiek, tussen oude glorie en
nieuwe kansen.
De wortels van Circus Ronaldo
reiken terug tot ver in het verleden,

€ 15,00 (vriend, -26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Zittende voorstelling in circustent
Op locatie in provinciale erfgoedsite
Scheepswerven Baasrode,
Sint-Ursmarusstraat 137,
9200 Dendermonde
I.s.m. cc Belgica
NL

Ele
na, 6 jr

© Tim De Backer
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© Tom Herbots
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Herfstconcert

zondag

Barbara Dex

15 uur

16 oktober 2022

Als tiener dacht Barbara Dex niet
meteen aan een zangcarrière, ook al
was ze de dochter van een zingende
vader. Toch staat ze ondertussen
bijna dertig jaar aan de top van de
Vlaamse muziekscène.
Nederlandstalige liedjes, gospelnummers, een greep stevige countryrock ... Barbara Dex zong het de
voorbije jaren met haar prachtige stem
allemaal even goed als overtuigend.
Of het nu het podium van een theater,
een festival of een sfeervol feest is,
Barbara staat er altijd en overal.

Het gezin Van Paemel

16+

SKaGeN

Herontdek een parel uit de Vlaamse
theaterliteratuur en kijk naar het
Vlaanderen van vandaag. Waar nog
steeds gewerkt en geïntegreerd
moet worden. Waar klassen en
gemeenschappen nog altijd niet elkaars
taal spreken. Waar mensen nog altijd
met getrokken messen tegenover
elkaar staan over grond en geloof.
SKaGeN herwerkte Cyriel Buysses
ensemblestuk tot een solovoorstelling
waarin traditioneel teksttheater en
multimediale vernieuwing hand in hand
gaan. In elk bedrijf speelt Valentijn
Dhaenens één personage live.

donderdag

20 oktober 2022
20 uur

De andere personages zijn telkens als
hologrammen digitaal aanwezig.
‘Het gezin Van Paemel’ is verrassend
theater waarbij Dhaenens niet alleen
een intensief gesprek voert met
zichzelf, maar ook met een erfgoed
van ons allemaal.
T H E AT E R

€ 16,00
€ 14,00 (vriend)
€ 12,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Inleiding om 19.15 uur
NL

MUZIEK

€ 20,00
€ 18,00 (leden OKRA)
Ticketreservatie via
okra.academie.wetteren@telenet.be
Organisatie: OKRA-Academie Wetteren
NL
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© Wendy Marijnissen
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De Gebroeders Schimm

zaterdag

9+

5 november 2022
20 uur

Aperitiefconcert

zondag

Femke Van Leuven
& Maximilian Lohse

11 uur

Femke Van Leuven en Maximilian
Lohse zijn niet alleen in het dagelijkse
leven een harmonieus team. Ook
muzikaal zijn ze op elkaar ingespeeld.

6 november 2022

KLASSI EK

€ 14,00
€ 12,00 (vriend)
€ 10,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tijdens dit aperitiefconcert brengen
ze werk van o.a. Carl Philipp Emanuel
Bach, Richard Strauss, Franz Doppler
en Dmitri Shostakovich. Zelfs Carmen
komt even om de hoek kijken …

24

Maximum 80 toeschouwers
NL

Viool en fluit zijn twee instrumenten
die op zichzelf kunnen schitteren, maar
elkaar ook perfect aanvullen. Voeg hier
nog een piano aan toe en je krijgt een
heerlijke muzikale combinatie.

8 TOT 88

€ 7,00
€ 5,00 (vriend,-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld

jr

NL

,4

‘De Gebroeders Schimm’ is een
geestige griezelfilm voor de hele familie.
Naast de broers Michael en Andrew
Van Ostade (ex-School is Cool), zijn
de hoofdrollen weggelegd voor Tine
Embrechts, nieuwkomer Eva Luna Van
Hijfte en tal van spoken en monsters.

Regie: Andrew Van Ostade, Michael Van Ostade |
Met: Michael Van Ostade, Andrew Van Ostade,
Eva Luna Van Hijfte, Tine Embrechts

Inclusief aperitiefje

Anaï
s

Last van spoken of klopgeesten?
De Gebroeders Schimm helpen je uit
de nood. Waar monsters op de loer
liggen, komen deze professionele
spokenjagers in actie. Probleemloos
vangen ze alle griezels. Tot ze door
het eigenzinnige meisje Lilith een
nieuw, bovennatuurlijk verschijnsel op
het spoor komen. Samen met Lilith
en haar vrienden gaan de broers het
gevaarlijkste monster uit hun hele
loopbaan te lijf: een monster dat zich
in ieder van ons schuilhoudt.

Op locatie in KUNSTacademie, Lange Kouterstraat 1
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25 jaar Abadabukileyo

vrijdag

Abadabukileyo

zaterdag

18 november 2022

Akke Akke Tuut

zondag

3+

20 november 2022

4Hoog

14.30 uur

19 november 2022
20 uur

Abadabukileyo viert feest.
Het wereldmuziekkoor van het SintGertrudiscollege bestaat 25 jaar.
Voor dit zilveren jubileumconcert
brengen meer dan honderd
enthousiaste stemmen meeslepende,
ontroerende en beklijvende liederen
uit de hele wereld.

Wie al een concert van Abadabukileyo
meemaakte, weet dat de energie vanop
het podium altijd over slaat naar het
publiek in de zaal. Dit jubileumconcert
zal hierop geen uitzondering zijn.
Warm de handen dus maar op.
Muzikale leiding: Reinout Bracke
MUZIEK

€ 10,00
NL

26

FA M I L I E

€ 8,00
€ 5,00 (vriend,-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
i.k.v. Kunstendag voor Kinderen
NL

‘Akke Akke Tuut’ is een van de eerste
voorstellingen van Raf en Mich
Walschaerts, nu vooral gekend als
Kommil Foo. Bijna 30 jaar na de creatie
geven ze de fakkel van ‘Akke Akke Tuut’
door aan twee nieuwe acteurs.
Onder het goedkeurend oog van
Raf en Mich brengen Thomas Van
Caeneghem en Lander Severins even
onweerstaanbaar muzikaal cabaret
voor kleuters.

© Michiel De Vijver

Febe, 9 jr

€ 5,00 (-10)

De opa van Lander heeft nog nooit in
het echt de zee gezien. Hij droomt er
wel van. Van zijn voeten in het water.
Van zijn handen in het zand. Van zijn
gezicht in de zon.

27

promise me

8+

kabinet k & hetpaleis
woensdag

23 november 2022
20 uur

‘promise me’ is een lofzang op de
ongetemden, de roekelozen en de dapperen.
Het is een flirt met gevaar en een ode aan
nieuwsgierigheid.
‘promise me’ gaat over het loslaten van zekerheden en het aangaan van risico’s. Over het
omarmen van de explosieve krachten die
het leven in zich draagt. Over littekens en
de verhalen die ze achterlaten op onze huid.
Over bravoure, lef en ongeremde overgave.
Want hoe gehavend we ook uit de strijd komen,
het loont altijd de moeite iets te doen wat je
nooit eerder durfde.
Thomas Devos zorgt voor de livemuziek en
daagt vijf kinderen en twee volwassenen uit
om hun schrik af te leggen en zich met pure
levensdrift als volwaardige performers in de
arena te gooien.
Choreografie: Joke Laureyns, Kwint Manshoven | Met: Ido
Batash, Ilena Deboeverie, Téa Mahaux, Zélie Mahaux, Kwint
Manshoven, Juliette Spildooren, Lili Van den Bruel, Thomas
Devos

DA N S

€ 13,00
€ 11,00 (vriend)
€ 9,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Voor volwassenen én kinderen vanaf 8 jaar
© Kurt Vander Elst
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Bloemlezing

zaterdag

Stef Bos

20 uur

26 november 2022

Caesar Tour

woensdag

Meskerem Mees

20 uur

30 november 2022

Een duik in een repertoire.
Een reis door de tijd.

Een stemgeluid zo helder als kristal,
een gulle dosis puurheid en een
portie eigenzinnigheid: dat is singersongwriter Meskerem Mees.

Een sprong in een betoverend duister
met het licht van nieuwe songs.
Een vrije val met een zachte landing.
De ruimte is oneindig zolang je maar
jouw grens verlegt.

Met haar intrigerende stem en haar
akoestische gitaar tovert ze haar
gelaagde en zorgvuldig opgebouwde
songs om tot zoete earcandy.
De teksten blijven hangen en de
refreinen zetten zich als weerhaken
in je vast.

Stef Bos met piano en gitaar,
de schoonheid van de eenvoud.
MUZIEK

Met haar debuutsingle ‘Joe’ won
Meskerem Mees meteen de harten in
België. Met haar eerste plaat ‘Julius’
verovert ze stilaan Europa. Met de
Grand Jury Prize op de Music Moves
Europe Awards - een prijs voor de meest
beloftevolle Europese artiest - treedt
ze in de voetsporen van o.m. Stromae,
Adele, Mumford & Sons en Rosalía.

€ 22,00
€ 20,00 (vriend)
€ 18,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

© Inge Kinnet

© Wendy Marijnissen

Wij durven nu al te voorspellen:
Meskerem Mees wacht een grote
muziekcarrière.
Met: Meskerem Mees (zang, gitaar), Frederik
Daelemans (cello)
MUZIEK

€ 19,00
€ 17,00 (vriend)
€ 15,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

30

31

Mouchette

15+

Arne Sierens / Anemone Valcke
& Wouter Bruneel
donderdag

1 december 2022
20 uur

Zij is 14 en moet door de ziekte van haar
moeder voor haar jonge zusje zorgen en het
huishouden bestieren. Hij is platzak, kwaad
en verloren omdat zijn vrouw niets meer van
zich laat horen.
Wanneer ze elkaar ontmoeten, ontstaat
ongewild een samenhorigheid. Zij verstrikt
zich in leugens en uitvluchten. Hij blijft
argeloos vertellen over zijn beslommeringen.
Stap voor stap vinden ze een weg die hen
gelukkig maakt.
‘Mouchette’ veroverde de podia in 1990 en
zette Arne Sierens als auteur op de kaart.
Iets meer dan 30 jaar later gaf hij het stuk
een remake naar inhoud en vorm. Maar de
essentie bleef: hoop en ontroering, ondanks
de hardheid en de tristesse.
Met: Anemone Valcke, Wouter Bruneel, Myrddin De
Cauter, Jean-Yves Evrard

T H E AT E R

€ 16,00
€ 14,00 (vriend)
€ 12,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Inleiding om 19.15 uur
NL
© Sara De Graeve
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BOK

zaterdag

8+

3 december 2022

BATMAT

20 uur

Houffalize

vrijdag & zaterdag

9 & 16 december 2022
10 & 17 december 2022

Vrank & Vrij

20 uur
zondag

11 december 2022
15 uur

Zeven collega’s, ook vriendinnen van
elkaar, houden hun jaarlijkse weekend
in een vakantiechalet in de bossen
van Houffalize.
Het begint gezellig, maar al snel komen
de eerste barsten. De spaghettisaus is
vergeten. Er is te weinig eten en te veel
drank. Naarmate het weekend vordert,
komen de vuile was en de geheimen
aan de oppervlakte.
© Wil Hermans

Een onverwacht bezoek van de directrice van de school waar ze lesgeven,

zorgt voor bijkomende spanningen.
Chaos neemt het over.
Eddy De Moor – ook de auteur van
Nora en De Van Vlaenderenstraat –
schreef deze keer een stuk met volkse,
hedendaagse humor.
T H E AT E R

€ 12,00
Start ticketverkoop op 1 oktober
Ticketreservaties: 0475 28 06 45 of
reservatiesvrankenvrij@hotmail.com
NL

Daar staan ze. Op een rij. Ze kijken
elkaar aan. Lopen. Afzetten. Springen.
Hop over de bok … slik … de BOK?!
Eddie, 9 jr

In deze voorstelling onderzoekt
BATMAT de spelregels van het leven
in en rond de turnzaal. Wie niet sterk
is, moet slim zijn. Wie niet als laatste
gekozen wil worden, nog slimmer.
Maar wat doe je als je niet goed hebt
geslapen? Of als je jouw gymtas bent
vergeten? Of wat als je van plan was
onder de bok door te kruipen?

Van & met: Carli Gellings, Heleen Desmet, Silke
Verslype, Charlotte Wellens | Coaching: Sabien Van
Moorter | Muziek: Adriaan Van de Velde

8 TOT 88

€ 9,00
€ 6,00 (vriend,-26)

‘BOK’ is een voorstelling met veel
beweging en weinig woorden.

34

€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

35

De Verdronken Ballades
van Testerep
TGVGVR & Brussels Experimental
vrijdag

13 januari 2023
20 uur
Ooit lag er voor de Belgische kust een eiland.
Van Oostende aan de ene kant tot Westende
aan de andere. Tot de mensen kwamen,
Testerep bebouwden, de bomen kapten
en het onvermijdelijk ten prooi gaven aan
de golven. Het eiland verzonk voor eeuwig in
de zee.
In deze nieuwe voorstelling van TGVGVR &
Brussels Experimental spelen en zingen vijf
acteurs zich de ziel uit het lijf om Testerep
boven water te houden. Het publiek bepaalt
door de combinatie van liederen en scènes
mee het verloop van de voorstelling en zo
ook het lot van het eiland.
‘Testerep’ is na ‘, Rosa.’ nieuw indrukwekkend
muziektheater van Koen Boesman en
Peter Spaepen.
Spel & muziek: Yves De Pauw, Aline Goffin, Elisabeth De
Loore, Jonas Steppe, Frans Van der Aa
T H E AT E R

€ 13,00
€ 11,00 (vriend)
€ 9,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
Inleiding om 19.15 uur
NL
© Sien Verstraeten
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Nele Bauwens swingt
het jaar uit

zaterdag

14 januari 2023
20 uur

Nele Bauwens & The Whodads

De soundtrack
van mijn leven

zondag

15 januari 2023
16 uur

Willy Sommers
‘Zeven anjers, zeven rozen’ zou in 1971
het leven van Willy Sommers helemaal
veranderen. Van een anonieme student
werd hij plots een geliefd tieneridool.
Vijftig jaar later is Willy een echt icoon
van de Vlaamse showbizz geworden.
Of je nu jong of oud bent, fan of niet:
iedereen kan wel een stukje meezingen
uit een van zijn vele hitsingles.
De koning van het Vlaamse lied is nog
lang niet uitgezongen. Hij viert zijn
gouden jubileum als zanger met een
nieuw album en een nieuwe concerttournee. Daarin blikt hij terug op
alle memorabele momenten uit zijn
carrière.
© Francis Vanhee
MUZIEK

Nele Bauwens brengt samen met
bigband The Whodads een muzikale
eindejaarsconference.

Van & met: Nele Bauwens, Sam De Graeve,
Raf Walschaerts

Nele blikt terug op 2022 met
grappige, herkenbare en tot nadenken
stemmende verhalen. The Whodads,
een fantastisch orkest dat al meer dan
25 jaar bekend staat voor de betere
mambo en steviger swing, zorgt voor de
bijpassende soundtrack.

€ 17,00

HUMOR / MUZIEK

€ 45,00
Ticketreservatie via 0485 02 89 07 of
impe.didier@telenet.be
Organisatie: Didier Impe
NL

€ 15,00 (vriend)
€ 13,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

Heerlijke humor en feestelijke
feelgoodmuziek: dit wordt een
voorstelling waarbij je helemaal
opgeladen huiswaarts keert.
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Broeden
Grof Geschud

vrijdag

20 januari 2023
20 uur
Verwachtingsvol stond hij op Brussels Airport
met een bord en een roos. Toen hij zijn
grote liefde eindelijk terugzag na zes weken
gescheiden te zijn, wist hij het direct: haar
afwijzing was definitief. Het nog maar net
autonoom geworden hart van de vrouw brak
bij het zien van zoveel pijn van de man.
Nog 732 dagen bleef ze bij hem met
scherven in haar borst.
‘Broeden’ is een hilarische en ontroerende
poging van twee ex-geliefden om zichzelf
te verlossen van de verpletterende angst
om verlaten te zijn. Een poging die duizend
beelden krijgt in verhalen, nummers en scènes.
Grof Geschud is een Vlaams-Nederlands
cabaretduo. Myrthe van Velden en Lander
Severins leerden elkaar kennen op de
Koningstheater-academie in Den Bosch,
waar ze in 2018 met de hoogste onderscheiding afzwaaiden.
Artistiek team: Minou Bosua, Janne Desmet, Raf Walschaerts,
Myrthe van Velden, Lander Severins

HUMOR

€ 14,00
€ 12,00 (vriend)
€ 10,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

40

© Noortje Palmers

41

A Matter of Time

zaterdag

TeaTime Company

20 uur

21 januari 2023

Nieuwjaarsconcert

zondag

Frascati Symphonic

14.30 uur

Na twee jaar op rij een
nieuwjaarsconcert met een kleiner
aantal muzikanten, keert Frascati
Symphonic dit seizoen terug in volle
symfonische bezetting.
Het orkest laat jou opnieuw genieten
van de mooiste meeslepende
melodieën en de meest opzwepende
ritmes o.l.v. Kris Stroobants. Je mag je
verwachten aan bekende klassiekers
van o.m. Franz Lehár, Bedřich Smetana,
Robert Stolz en natuurlijk ook
walsenkoning Johann Strauss.

22 januari 2023

Het concertprogramma is als een
muzikale reis door Europa en
verder weg. Klaar om te vertrekken?
“Sag’ ja, mein Lieb, sag’ ja!”, zou
Emmerich Kálmán zeggen.
KLASSI EK

€ 20,00
€ 18,00 (vriend)
€ 16,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

© Astrid en Roel

Je gooit een bal in de lucht.
Automatisch reikt jouw hand uit om
hem te vangen. Maar heb je er al
bij stilgestaan dat in de tijd tussen
die twee momenten een wereld van
mogelijkheden ligt?
TeaTime Company daagt in een
aanstekelijk en spannend samenspel van
circus en dans, jongleren en bewegen
de zwaartekracht uit. Ze onderzoeken
met lichamen en jongleerballen hoe ver
je de regels kan buigen voor ze breken.

in verschillende disciplines: Chinese
paal, dans en jongleren. Als trio willen
ze de grenzen van hun disciplines
doen vervagen en een nieuwe
bewegingstaal creëren. Ze vertalen
complexe ideeën in toegankelijke en
charmante voorstellingen en dat altijd
in combinatie met subtiele humor en
sprekende beelden.
C I RC US / DA N S

€ 14,00
€ 12,00 (vriend)
€ 10,00 (-26)

Hannah Rogerson, Bavo De Smedt
en Pieter Visser zijn gespecialiseerd

42

€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
NL

43

film

44

Dealer

45

Dealer

donderdag

29 september 2022

The Duke

donderdag

27 oktober 2022

20 uur

14.30 uur

‘The Duke’ vertelt het waargebeurde
verhaal van een van de gekste
kunstroven van de vorige eeuw.
De 60-jarige taxichauffeur Kempton
Bunton is verontwaardigd over het
feit dat The National Gallery 160.000
pond betaalde voor een schilderij van
de beroemde Spaanse schilder Goya.
Hij besluit het portret van The Duke of
Wellington te stelen en heeft voor het
losgeld al een goed doel in gedachten.

‘The Duke’ is een heerlijke komedie van
het type waarin de Britten uitblinken.
Jim Broadbent speelt de antiautoritaire en sociaal voelende Bunton.
Helen Mirren staat aan zijn zijde als de
knorrige echtgenote.
Regie: Roger Michell | Met: Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn Whitehead
FILM

€ 7,00 (basis) + € 5,00 met koffie & gebak
€ 5,00 (vriend) + € 5,00 met koffie & gebak
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief) + € 5,00 met
koffie & gebak
I.s.m. Movies & More

© Filip Van Roe

‘Dealer’ vertelt het verhaal van de
veertienjarige drugsdealer Johnny
die in een tehuis voor jongeren met
een moeilijke thuissituatie verblijft.
Hij droomt van een beter leven.

Engels gesproken, Nederlands ondertiteld
NL

Regie: Jeroen Perceval | Met: Veerle Baetens,
Ben Segers, Bert Hollanders, Sverre Rous
FILM

€ 7,00 (basis, -26)
€ 5,00 (vriend)

Op een dag krijgt hij de succesvolle
acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen hen
en beiden besluiten om een ander pad
te nemen.

€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
I.s.m. Movies & More
Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld
NL

‘Dealer’ is het regiedebuut van
regisseur-scenarist Jeroen Perceval.
Dit rauwe en diepontroerende
straatdrama werd de grote winnaar bij
de uitreiking van de Vlaamse filmprijzen.
De film kreeg negen Ensors.

46

47

The Worst Person
in the World
Julie weet nog altijd niet goed wat
ze met haar leven wil. De keuze voor
de man met wie ze dat leven wil
delen, is daardoor des te neteliger.
En dat in een samenleving waarin
verwachtingspatronen met het klimmen
van de jaren almaar beklemmender
worden.
Wanneer ze dertig wordt, besluit Julie
meer uit het leven te halen. Ze zet een
punt achter haar stabiele relatie met de
45-jarige succesvolle schrijver Aksel.
Met de jongere en knappe Eivind stort
ze zich in een nieuw avontuur.

donderdag

27 oktober 2022

Madres Paralelas

donderdag

24 november 2022

20 uur

20 uur

De Noorse regisseur Joachim Trier
brengt met ‘The Worst Person in the
World’ een bitterzoete ode aan
de onvolmaaktheid van het leven.
De verbluffende actrice Renate
Reinsve won op het filmfestival in
Cannes de Palm voor Beste Actrice.
Regie: Joachim Trier | Met: Renate Reinsve,
Herbert Nordrum, Anders Danielsen Lie

FILM

€ 7,00 (basis, -26)
€ 5,00 (vriend)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
I.s.m. Movies & More
Noors gesproken, Nederlands ondertiteld
NL

Twee vrouwen bevallen tegelijkertijd
in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn
alleenstaand en ongepland zwanger.
De bijna 40-jarige Janis is opgetogen
maar de jonge Ana is bang en onzeker.
De weinige woorden die de vrouwen
wisselen, vormen de basis voor
een band die hun levens later een
beslissende wending zal geven.

op moeders en moederschap.
En ook in deze film laat hij Penélope
Cruz schitteren. Voor haar rol van Janis
kreeg ze een Oscarnominatie voor
Beste Actrice.

Terwijl Janis het verleden van haar
familie een gezicht probeert te geven,
vecht Ana juist om los te komen van
haar familie.

€ 7,00 (basis, -26)

Regie: Pedro Almodóvar | Met: Penélope Cruz,
Rossy De Palma, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

FILM

€ 5,00 (vriend)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
I.s.m. Movies & More
Spaans gesproken, Nederlands ondertiteld

Met ‘Madres Paralelas’ komt de
Spaanse meester Pedro Almodóvar
opnieuw met een fascinerende blik

48

NL

49

L’ennemi

donderdag

22 december 2022

Nowhere

donderdag

19 januari 2023

20 uur

20 uur

Ex-truckchauffeur André vult zijn dagen
met het opknappen van een afgelegen
baancafé. Zijn routineuze bestaan wordt
opgeschrikt wanneer hij de dakloze
tiener Thierry betrapt op een poging
tot inbraak.
Sterk geraakt door zijn verhaal, neemt
André hem onder zijn hoede en gaan ze
op zoek naar een spoor van Thierry’s
familie. Tijdens hun roadtrip groeit niet
alleen een bijzondere vriendschap
maar ook het besef dat ze elkaar nodig
hebben om het verleden te laten rusten.

Regisseur Peter Monsaert schetst
een gelaagd portret met ontroerende
personages over verbinding, hoop en
familiale roots. Koen De Bouw schittert
in zijn meest kwetsbare rol ooit.
Regie: Peter Monsaert | Met: Koen De Bouw, Noa
Tambwe Kambati, Karlijn Sileghem, Ruth Becquart

FILM

€ 7,00 (basis, -26)
€ 5,00 (vriend)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
I.s.m. Movies & More
Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld
NL

De bekende politicus Louis Durieux
verblijft met zijn vrouw Maeva in het
Thermae Palace Hotel in Oostende. De
verbijstering is groot wanneer Durieux
totaal verbouwereerd aan de receptie
komt melden dat zijn vrouw dood ligt
in hun hotelkamer. De politicus wordt
beschuldigd van de moord op zijn vrouw.

klaar heeft. Met Alex Verbaere als
coproducent heeft de film ook een
Wetters tintje.
Regie: Stephan Streker | Met: Jérémie Renier, Alma
Jodorowsky, Emmanuelle Bercot, Sam Louwyck

FILM

€ 7,00 (basis, -26)

Is hij schuldig of onschuldig? Niemand
weet het. Hijzelf misschien ook niet.
‘L’ennemi’ is een meeslepende film
over een man die alles verliest in een
zaak waarover iedereen zijn oordeel

50

€ 5,00 (vriend)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
I.s.m. Movies & More
Frans en Nederlands gesproken, Nederlands
ondertiteld
NL
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Op bezoek
			bij de buren
van Dijk92
Dijk92 is onze regionale cultuursamenwerking waarin we met acht
andere gemeentes langs Schelde en
Dender de handen in elkaar slaan.

Zaterdag 12 november:

’t Ankerpunt Wichelen

CC Jan Tervaert Hamme

Zaterdag 17 september:
Je suis Pippi

Vrijdag 2 december:
Eindejaarsshow

GC De Pit Buggenhout

CC Stroming Berlare

Vrijdag 28 oktober:
I just don’t understand
Nick Cave

Zaterdag 16 december:

GC Laarne

Vrijdag 27 januari:
Troppo Maturo

Laïs
Lieve Blancquaert © Lieve Blancquaert

Samen met Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme, Laarne,
Lebbeke, Zele en Wichelen proberen
we door afspraken en spreiding van
voorstellingen een uitgebreider en rijker
aanbod samen te stellen. Daarom vind
je sommige voorstellingen niet bij ons,
maar wel in een van de andere centra
van Dijk92.
Met zijn negenen vormen we zo
samen één groot podium waarbij het
de moeite loont om jouw horizon
te verruimen en regelmatig ook een
bezoekje te brengen aan onze collega’s.

Vrijdag 16 september:

Veerle Malschaert

Kurt Overbergh
Zaterdag 29 oktober:
Let’s talk about sex

Veerle Malschaert © Bart Baevegems

Lieve Blancquaert

Metejoor

Otto-Jan Ham & band

Gabriel Ríos

CC Belgica Dendermonde

Frivole Framboos
GC De Wiek Zele

CC De Biekorf Lebbeke

We zetten jou graag op weg en
maakten al een selectie uit het aanbod.

Ontdek deze en nog veel meer andere
activiteiten op www.dijk92.be/kalender.

Gabriel Ríos © Petra Katanic
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Je ontdekt meer
in de bibliotheek
Baliesessies

Lezingen

Elke maand speelt een Wetterse
artiest of groep op dinsdagavond een
miniconcert in de bibliotheek.

De bibliotheek nodigt regelmatig een
spreker uit die in zijn of haar vakgebied
geldt als een autoriteit. De lezingen
sluiten aan bij de actualiteit of liggen
in het verlengde van een recent
verschenen boek. Of een combinatie
van beide.

Niks bijzonders denk je? Wel als je weet
dat de muzikanten hun concert spelen
vanuit het baliemeubel in het midden
van de bibliotheek. Het publiek staat
of zit rondom de balie of luistert vanop
een andere plek in de bibliotheek.
Wie er komt optreden, ontdek je op
onze website. Maar noteer zeker al
deze data in jouw agenda:
Dinsdag
• 20 september
• 18 oktober
• 15 november
• 20 december

Operette | Toneelhuis, Timeau De Keyser, tibaldus

za 04 feb

Allemaal Beestjes | Theater De Spiegel 1,5+

vr 10 feb

DIVA | Theater FroeFroe

za 11 feb

Retrospect | Jonas Winterland

vr 17 feb

Guy Swinnen & The Ladies 2

do 23 feb

Nova@themovies

vr 24 feb

Erhan & Herman | Erhan Demirci & Bart Herman

za 25 feb

Hanafubuki | Eiland 8+

D E WO N D ERE W EREL D VA N

do 2 mrt

Ten Aarzel | Pieter Verelst

C RYPTO MU N T EN

vr 3 mrt

Senne & Lokko | Senne Guns & Laurens Billiet

zo 5 mrt

GRATIS CHIPS! | compagnie barbarie 5+

wo 15, do 16 mrt

Speech | Wouter Deprez

vr 17 mrt

Naïma Joris

za 18 mrt

Op hoop van leven | Theater Tieret 8+

za 25 mrt

Een of andere Rus | Arsenaal & Het Kwartier / Freek Mariën

zo 26 mrt

De Tsarewitsch | Vlaams Muziek Theater

di 28 mrt

Wij! | Lennaert Maes / Wesp

do 30 mrt

Nova@themovies

za 22 apr

La la la | Anne Niepold & Quatuor Alfama

zo 23 apr

Capricciosa | Cie Paprika 3+

do 27 apr

Nova@themovies

vr 28 apr

tsjik tsjak wham | Thomas & Hendrik

do 4 mei

Huroram | Hugo Matthysen, Ronny Mosuse, Aram Van Bellaert

vr 5 mei

Poupehan | deMannschaft / Het Laatste Bedrijf

za 6 mei

Stadlander

do 25 mei

Nova@themovies

Auteur Gwen Busseniers gidst je door
de wereld van virtuele munten. Waar
staan bitcoins, altcoins en NFT’s voor?
Wat zijn interessante investeringen?
Hoe (ver)koop en bewaar je cryptomunten op een veilige manier?
→ Dinsdag 27 september | 20 uur
NL

EEN HU I S T E (V ER) KO PEN ?

NL

Ons seizoen eindigt uiteraard niet in januari. Ook tijdens de andere voorjaarsmaanden
laten we jou genieten van een brede waaier aan fijne voorstellingen en concerten.

do 02 feb

I S H ET T E V RO EG O F T E L A AT O M

De concerten starten om 18.30 uur en duren
ongeveer 30 minuten. De concerten zijn gratis.
Reserveren is niet nodig.

Overzicht februari — mei 2023

Vastgoedjournalist Patrick Luysterman
geeft zijn kijk op de woningmarkt, met
facts & figures en een reeks praktische
tips.
→ Dinsdag 25 oktober | 20 uur
NL

De voorjaarsbrochure verschijnt in december. Je vindt nu wel al meer info over de
voorstellingen op onze website. De ticketverkoop start op dinsdag 13 december.
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Tickets

Kortingsformules

STA RT T IC KET V ERKOO P

WAC H T LIJST

T E L A AT ?

V RI EN D EN PAS

U I T PAS

• Online: vanaf 30 augustus
om 18.30 uur
• Balie: vanaf 31 augustus om
13.30 uur
• Telefoon: vanaf 7 september
om 13.30 uur

Bij uitverkochte voorstellingen
kan je inschrijven op een wachtlijst. Van zodra er tickets vrijkomen, krijg je een bevestigingsmail met de mogelijkheid om
de gereserveerde tickets te
betalen.

Laatkomers kunnen we de
toegang tot de zaal niet
garanderen. Tickets worden
niet terugbetaald.

Een vriendenpas kost € 10,00
maar biedt jou heel wat
voordelen:
• Je krijgt korting voor alle
voorstellingen en films.
• Je betaalt maar € 1,00
i.p.v. € 3,00 annuleringskost
per ticket.
• Je mag ook bij onze
collega’s van cc Belgica
(Dendermonde) en cc
De Biekorf (Lebbeke) jouw
tickets aan een vriendenprijs
bestellen.
• Je geniet korting bij de
lezingen van de bibliotheek

De UiTPAS is een spaarkaart
voor jouw vrije tijd. Je kunt
punten sparen telkens je bij
ons naar een voorstelling
komt. Dat kan ook bij
activiteiten georganiseerd
door onze collega’s van de
sportdienst, de bibliotheek,
de jeugddienst … en bij veel
andere organisatoren. Punten
sparen is zeer eenvoudig.
Je houdt jouw (digitaal) pasje
tegen een UiTPAS-scannerzuil
of laat het scannen aan de
balie. De punten kan je ruilen
voor voordelen. Tien punten
ruil je aan onze balie voor een
Nova-geschenkenbon van
€ 5,00. Andere voordelen
vind je op www.uitpas.be/
voordelen-zoeken.

PLA ATS KEUZ E
Wie online tickets bestelt, kan
zijn plaatsen kiezen op het
zaalplan. Je kunt maximum
10 plaatsen per voorstelling
reserveren. Indien coronamaatregelen ons opnieuw
verplichten rijen of zetels
vrij te houden, wijst het
ticketsysteem automatisch
de plaatsen toe.

T IC KETS B ETA L EN
• Bij bestelling via website:
direct online of via
overschrijving
• Bij bestelling aan de balie:
bij voorkeur via bancontact
• Telefonisch: via
overschrijving
Betaal jouw tickets binnen de
voorziene termijn. Bij overschrijding vervalt de reservatie
en worden de tickets opnieuw
vrijgegeven. Gereserveerde
tickets die een kwartier voor
de voorstelling niet afgehaald
werden, kunnen doorverkocht
worden.
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V ERH I N D ERD
O F T IC KET O P
OV ERSC HOT ?
Tot 7 dagen voor de
voorstelling kan je betaalde
tickets annuleren. Je krijgt
een omruilbon waarmee je
voor een andere voorstelling
tickets kan reserveren. Per
geruild ticket wordt € 3,00
administratiekosten (voor
vrienden en bij tickets voor
familievoorstellingen € 1,00)
aangerekend. De omruilbon
is een jaar geldig en kan
enkel gebruikt worden voor
reservering van tickets.
Annuleer je minder dan een
week voor de voorstelling?
Je krijgt een omruilbon
volgens dezelfde voorwaarden
als we jouw ticket kunnen
doorverkopen of bij ziekte /
quarantaine met een officieel
(dokters)attest.

DOO RV ERKOO P
Koop jouw tickets enkel via
het cultuurcentrum of bij
de organisatoren van de
voorstellingen. Tickets in
doorverkoop kunnen in strijd
zijn met de wet van 20 juli 2013
en zijn dan ongeldig. Deze
tickets worden geblokkeerd
en geven geen toegang tot de
voorstelling.

De vriendenpas staat op
naam en is dus persoonlijk.
Hij is geldig voor één seizoen.
Je kan jouw vriendenpas
aankopen wanneer je tickets
bestelt.

EU RO PEA N D I SA B I L I T Y
CA RD
De European Disability Card
is een gratis kaart die de
toegang van personen met
een handicap tot cultuur,
sport en vrijetijdsbesteding
bevordert. Met deze kaart
kunnen personen met een
handicap voordelen krijgen
bij een bezoek aan musea,
pretparken, toeristische
attracties, sportcentra,
cultuurcentra …
Heb je een EU Disability Card?
Heb je voor jouw bezoek
aan cc Nova een begeleider
nodig? Jouw eigen ticket
is betalend, het ticket van
jouw begeleider is gratis.
Reserveren kan wel enkel
via de balie.

De UiTPAS kost € 5,00. Wie
jonger is dan 18, betaalt € 2,00.
De UiTPAS blijft altijd geldig.

G RO EPEN
Kom je met jouw vereniging of
groep naar een voorstelling?
Vanaf 11 personen kan je
genieten van de groepskorting
en krijg je per ticket 1,00 euro
korting. Neem contact op met
onze balie voor de reservering
van groepstickets.

Voor mensen met een beperkt
inkomen is de UiTPAS ook een
reductiekaart. Op vertoon van
de UiTPAS krijgen zij een flinke
korting bij de aankoop van tickets. Natuurlijk kunnen er ook
punten mee gespaard worden.
Een UiTPAS met kansentarief
is gratis, maar moet wel elk
jaar worden verlengd.
Wie hiervoor in aanmerking
denkt te komen, neemt contact op met onze collega’s van
het Sociaal Huis. Zij bekijken
de mogelijkheden en gaan na
of je in aanmerking komt.
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Praktische informatie

Wie is wie

Colofon

D E PLO EG VA N
C U LT U U RC EN T RU M NOVA

VO RMG EV I NG

·

Maandag t.e.m. vrijdag:
13.30 tot 17 uur

Je spreekt of
begrijpt nog niet zo veel
Nederlands.
Je begrijpt al een
·
beetje Nederlands, maar
je spreekt het nog niet zo
goed.
Je begrijpt vrij veel
·
Nederlands en kan ook iets
vertellen.
Je begrijpt veel
·
Nederlands en spreekt het
goed.

Bij eigen voorstellingen:
kassa opent telkens 1 uur
voor de voorstelling begint.

G ESC H EN KEN BO N

CO N TACT
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2b, 9230 Wetteren
T 09 365 20 20
cc.nova@wetteren.be
www.ccnovawetteren.be

O PEN I NG S U REN BA L I E

TO EGA N KELIJ KH EI D
Rolstoel In de theaterzaal zijn
plaatsen voor mensen in een
rolstoel. Deel dit mee bij de
reservering zodat we de plaats
kunnen vrijhouden.
Hoorapparaat De theaterzaal
is vanaf de vierde rij uitgerust
met een ringleiding. Bezoekers
met een hoorapparaat hebben
via de T-stand automatisch
ontvangst.

TA A LICO N EN
Bij elke voorstelling staat een
taalicoon. Het icoon duidt
het taalniveau aan en helpt
mensen die minder goed
Nederlands spreken, de juiste
voorstelling te kiezen.
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Geen inspiratie voor een
geschenk? Dan is onze
geschenkenbon een leuk
alternatief. Je koopt aan de
balie of online een geschenkenbon voor een bedrag naar
keuze. De gelukkige ontvanger
ruilt de bon naar keuze in voor
een voorstelling of film van
cc Nova. De bon blijft een
jaar geldig.

Z A A LV ERHU U R
Cultuurcentrum Nova telt
verschillende ruimtes,
verspreid over 6 gebouwencomplexen (Nova, De Poort,
Gemeentelijke Feestzaal,
Buurthuizen ten Ede en
Westrem, repetitieruimte
Massemen). Deze kunnen
gebruikt worden voor de
organisatie van eigen activiteiten. Je vindt alle info op
reservaties.ccnovawetteren.be.

C U LT U U RCA F É
Tom en Petra verwelkomen
je graag voor en na de
voorstelling en tijdens de
pauze. Ook als er geen
voorstelling is, kan je in het
cultuurcafé terecht voor
een hapje en een drankje.
Het cultuurcafé is open op
woensdag en donderdag van
17 t.e.m. 1 uur, op vrijdag en
zaterdag van 15 tot 1 uur en
op zondag van 15 tot 22 uur.

C U LT U U RM ENU
Maak je van je bezoek aan
cc Nova graag een volledig
avondje uit? Zoek je een
gezellige plek waar je vooraf
een hapje kunt eten?
Bij Meneer Gustaaf kan je
voor elke voorstelling genieten
van een cultuurmenu aan een
gereduceerde prijs. Meer info
op www.meneergustaaf.be/
reservatie.

Wim Breydels (programmatie),
Eef Segers (programmatie),
Karen Van Schuerbeeck (programmatie),
Katleen De Geyter (onthaal),
Marie Verbelen (onthaal),
Ann Verbaere (administratie),
Alain De Coen (techniek),
Alex Fifi (techniek),
Werner Van Lierde (techniek),
Frank De Block (teamcoach)

D E U I T BAT ERS VA N
H E T C U LT U U RCA F É
Tom De Roose en Petra Van den
Kerkvoorde, T 0475 75 90 95

M E T DA N K A A N
O NZ E V RIJ W I LLIG ERS
Anneleen, Astrid, Canda, Christine,
Christine, Dirk, Josse, Karen, Keony,
Kore, Krista, Lena, Lien, Lotta, Lukas,
Lut, Margo, Marie, Nadine, Ninke,
Régine, Rudy, Sara, Stefanie en
Winnie

O NZ E L ED EN VA N
D E RA A D VA N B EH EER
Alain, Alain, Albin, Ali, Anneleen,
Anne-Marie, Chantal, Gauthier, Inge,
Koen, Koen, Leen, Marc, Nadine,
Pieter, Robbe, Sophie, Thomas en
William

Zwerm
zwerm.studio

V ERA N T WOO RD ELIJ KE U I TG EV ER
Bram De Winne
Voorzitter AGB
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
Alle informatie over de voorstellingen is
gebaseerd op de gegevens zoals tot mei 2022
verstrekt door producenten, gezelschappen
en organisatoren. Wijzigingen en zetfouten
voorbehouden.
Het Autonoom Gemeentebedrijf gaat met
de grootste zorgvuldigheid om met jouw
persoonsgegevens. Ze worden gebruikt om
een vlotte organisatie van voorstellingen te
garanderen op basis van de contractuele relatie
als gevolg van de aankoop van tickets en om
jou via direct marketing op de hoogte te houden
van de activiteiten van het cultuurcentrum.
Ze worden niet verstrekt aan derden en niet
langer bewaard dan nodig.
Indien je niet wil dat wij jouw gegevens
verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen via
cc.nova@wetteren.be. Via dat adres kan je
ook altijd vragen welke gegevens wij over jou
verwerken en ze laten verbeteren, wissen of
overdragen. Een meer uitgebreid overzicht
van ons beleid op het vlak van verwerking
van persoonsgegevens vind je op
www.ccnovawetteren.be.

