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WOORD VOORAF
In september 2021 vindt de culturele
bevrijding plaats!
Het heeft lang genoeg geduurd.

Vanaf dan zien we je

eindelijk
terug in GC Het Koetshuis.

Afgesproken?

Namens het bestuur en de medewerkers,
Johan Van Lierde, voorzitter
Nancy Vanderveken, secretaris
Geert Vandenhouwe, algemeen coördinator
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KOETSHUISKALENDER
21/22
AUGUSTUS

28/8

Start verkoop abonnementen

31/8

Start verkoop tickets

25/9

Raymond Van Het Groenewoud ‘Glorieuze Bevrijding’

28/9

Seniorenmarkt

SEPTEMBER

OKTOBER

3/10

El Bandido ‘Ode aan de keizer van het Vlaamse lied’

5/10

Bart Van Loo ‘De Bourgondiërs’

5/10

Cursus ‘Kruiden oogsten, drogen en verwerken’

15/10

RIET ‘Aardbeien in januari’

16/10

Boekvoorstelling 150 jaar Concertband Armonia

21/10

Dubbelconcert folk Trol & Arjaun

29/10

Film ‘For Sama’
NOVEMBER

13/11

Comp.Marius ‘The Sunshine Boys’

21/11

Cursus ‘Kaartjes drukken met pastapers’

25/11

Jelle Cleymans & Sam Verhoeven ‘De Lassies naar Las Vegas’

28/11

Spoor 6 ‘Jammie Jammie!’ (Kunstendag voor kinderen)
DECEMBER

1/12

Singalong met Wim Opbrouck

9/12

Film ‘The Racer’

12/12

Kerstconcert Sabine Tiels & Amaryllis Temmerman

12/12

Cursus ‘Hartcoherentie’

14/12

Stokman & Vos ‘Een zoen van toen’

24/12

Kersttoneel Triangel Pamel
JANUARI

23/1

Wannes Cappelle & Nicolas Callot ‘ Kom, Benevelt Mie!’

27/1

Film ‘Nomadland’
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FEBRUARI

5/2

Daan Hugaert, Elise Bundervoet & Marc Stroobants ‘Een paar is twee’

10/2

Cursus Koolhydraatarm eten: challenge (1)

12/2

De Bonanzas ‘Old-time Favourites’

18/2
19/2

Dansvoorstellingen Academie Gooik
afdelingen Gooik, Galmaarden en Herne

20/2
23/2

Wigbert ‘Wij Twee’

24/2

Film ‘Judy’

10/3

Cursus ‘Koolhydraatarm eten: challenge’ (2)

12/3

Projectvoorstelling Academie Woord, muziek & dans Roosdaal

13/3

Projectvoorstelling Academie Woord, muziek & dans Roosdaal

18/3

Het Brussels Volkstejoâter Moeste weite wa da’k paas

19/3

Musical Triangel O.L.V.-Lombeek

24/3

Sven De Ridder, Brik Van Dyck & Fokke van der Meulen ‘De Moppentappers’

24/3

Cursus ‘Zelfzorg is een werkwoord’ (1)

26/3

Jeugdorkest Gooik Concert

31/3

Cursus ‘Zelfzorg is een werkwoord’ (2)

31/3

Film ‘Kom hier dat ik u kus’

MAART

APRIL

22/4

Kunstkijkers

23/4

Kon. Fanfare De Eendracht O.L.V.-Lombeek Concert

24/4

Kunstkijkers & Musique à voir met ‘Geestig & Beestig’

29/4

Tristero ‘Iemand van ons’
MEI

7/5

David Van Dyck Concert

15/5

Cursus ‘Fotografie voor de beginnende fotograaf’ (1)

18/5

Cursus ‘Fotografie voor de beginnende fotograaf’ (2)

25/5

Cursus ‘Fotografie voor de beginnende fotograaf’ (3)

28/5

Smartschade
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INHOUD
Partner
Woord vooraf
Podium
Film
Senioren
Familie
Cursussen
Te gast
Abonnement & ticketverkoop
Wie-wat-waar-hoe?
Goede buren
Academie
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PODIUM
SEIZOENSOPENER

zaterdag

RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
Glorieuze Bevrijding

Raymond heeft ’t oud zot en
trekt op tournee.
Zonder moraal.
Zonder vaste setlist.
Gewoon de songs waarmee hij
die ochtend is opgestaan.
De ene avond zullen het meisjes
zijn, de andere twee meisjes.

25/9
2021
20.00 uur

Raymond soixante-neuf.
Hij neemt de stem van zijn dagen
mee en vier muzikale vrienden.
Zoals een oude jazzmuzikant die
elke avond een nieuwe vrijheidsverklaring speelt.
Glorieus, maar nooit moe.

Met Raymond van het Groenewoud (zang, gitaar, keyboard),
TICKETS

Cesar Janssens (drums), Wouter

28,00 euro (basis) | 14,00 euro (-26j.) | 27,00 euro (+65j) | 27,00 euro (edc)

Berlaen (bas), Bram Weijters

ABONNEMENT

(keyboards, percussie),

26,00 euro (XL) | 27,00 euro (L) | 28,00 euro (S)

Rik Aerts (gitaar, zang)
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PODIUM

vrijdag

15/10
2021
20.00 uur

R IET

Aardbeien in januari
Met Riet Muylaert (zang en
piano), Stefan Wellens (altviool,
gitaar, beats en backings)

Riet Muylaert (Jackobond) is vanaf nu:
RIET. Dat is geen toeval. Haar werk
wordt steeds persoonlijker. Meer dan
ooit RIET.
Terwijl ze succes oogst met projecten
zoals ‘Jackobond zingt Marva’, schrijft
Riet in haar eentje aan nummers over
twijfels en hunkeringen.
Liedjes geïnspireerd door een periode
in haar leven waarin ze, na een breakup, alleen in de stad, terug in het leven
springt, veel mensen tegenkomt, en
vooral ook zichzelf. Het moet eruit. Het
wordt iets moois.

Raf Walschaerts van Kommil Foo hoort
het, gaat mee aan boord en zorgt voor
een klankbord tijdens het schrijven.
Naast de muzikale ontmoeting met
Raf, die ook meezingt op de plaat,
schreef en zingt Riet ook een song met
Frank Vander linden (De Mens), en ze
maakte samen met Bart Peeters een
vertaling van ‘The Promise You Made’
van Cock Robin.
Het resultaat is de soloplaat ‘Aardbei-

en in januari’.

RIET. Meer dan ooit. Op haar strafst. Ze
kan niet wachten om de plaat aan u
voor te stellen.

TICKETS

16,00 euro (basis) | 8,00 euro (-26j.) | 14,00 euro (+65j) | 14,00 euro (edc)
ABONNEMENT

13,00 euro (XL) | 13,50 euro (L) | 15,00 euro (S)
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zaterdag

13/11
2021
20.00 uur

COMPAGNIE.
MARIUS
De Sunshine Boys

Twee oude komieken. Bijna een halve
eeuw traden ze op als het komische
duo in ‘De Sunshine Boys’. Ze waren een levende legende. Maar toen
hield de ene er mee op en ging bij de
andere het licht uit. In een ultieme
verzoeningspoging wordt de legendarische dokterssketch nog éénmaal
gespeeld, live voor tv. En dan komt al
het oude zeer terug naar boven.

‘The Sunshine Boys’ (1972) is één van de
38 toneelstukken van de hand van de
Amerikaanse auteur Neil Simon (°1927,
New York). In Amerika is hij na William
Shakespeare de meest gespeelde toneelauteur en wordt hij de ‘King of
Comedy’ genoemd. Waas Gramser en
Kris Van Trier maakten een vertaling,
gebaseerd op Neil Simons theatertekst
en het scenario van de gelijknamige
film uit 1975.

‘De Sunshine Boys’ wordt na 15 jaar opnieuw gespeeld, en hoort thuis in het
rijtje van boulevardkomedies in een
kleine bezetting maar van de bovenste
plank.

Spel Ben Segers, Herwig
Ilegems (gekend van o.a. Van
Vlees en Bloed, Professor T,
Duts), Kyoko Scholiers (gekend
van o.a. Code 37, Professor T,
GEUB) & Kris Van Trier
Tekst Neil Simon

TICKETS

16,00 euro (basis) | 8,00 euro (-26j.) | 14,00 euro (+65j) | 14,00 euro (edc)

Vertaling en bewerking
Waas Gramser, Kris Van Trier,

ABONNEMENT

13,00 euro (XL) | 13,50 euro (L) | 15,00 euro (S)
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Herwig Ilegems

PODIUM

woensdag

1/12
2021
20.00 uur

SINGALONG
MET DE WIM
OPBROUCK
SINGALONG
SONGBOOK
Try out

Als de donkere dagen naderen komen
wij naar u toe.
Met een piano, liedjes, trompet, drum
en bas.
Geen karaoke of polonaise, maar wel
een hartverwarmend concert door
een kwartet dat de liefde voor muziek midden in de hartstreek draagt.
Met Wim aan de vleugelpiano en
een playlist die een grillig parcours
aflegt. Wonderlijke interpretaties
van evergreens en eigenzinnige versies van meeslepende klassiekers.
Wim Opbrouck als meester voorzanger.
Met het publiek in een zacht zoemende
samenzang.
Teder. Schouder aan schouder. Zingen.
Zwijgen mag ook.

Niets moet op die ene avond, in dat ene
jaar, op die ene
plek, in dat ene theater.
In de muziek zit de troost. De pijnstiller.
Het Lacrimosa.
Zolang we blijven zingen is er hoop.
Haleluiah!
Met speciale toestemming van De
Dolfijntjes, Willem Vermandere, Tom
Lanoye, Peter Maffay, The Stranglers,
Simple Minds,Luuk Gruwez, Cindy Lauper, en vele andere singer-songwriter-poëten die de gouden glans bezitten.

Met Wim Opbrouck (zang en
TICKETS

piano), Dick Vanhoegaerden

18,00 euro (basis) | 9,00 euro (-26j.) | 16,00 euro (+65j) | 16,00 euro (edc)

(drums), Luc Byttebier (bas)
Heiki Verdure (trompet),

ABONNEMENT

15,00 euro (XL) | 15,50 euro (L) | 17,00 euro (S)
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Foto (©Johan Jacobs)

WANNES
CAPPELLE &
NICOLAS
CALLOT

‘Kom, Benevelt Mie!’
Schubert in het
West-Vlaams

zondag

23/1
2022
14.30 uur

West-Vlaams is de moedertaal van Wannes Cappelle, frontman en stuwende
kracht van Het Zesde Metaal. In zijn
songs blijft hij die taal trouw, zonder ermee te koketteren. Hij verstaat de kunst
om in eenvoudige woorden de complexe werkelijkheid te bezingen. Vooral
met zijn dichterlijke vondsten én ontwapenende eerlijkheid wint hij vele
zieltjes. Een nummer als ‘Ploegsteert’
is nu al een onsterfelijke Vlaamse klassieker! Cappelle komt al geruime tijd bij
pianist Nicolas Callot over de vloer. Callot won verschillende wedstrijden, was
laureaat van de International Johannes

Brahms Competition in Oostenrijk
en trad op met Antwerp Symphonic
Orchestra onder leiding van Philippe
Herreweghe. Hij deelde zijn grote liefde voor componist Franz Schubert met
zijn West-Vlaamse vriend. En vroeg
zich af wat het zou geven als Cappelle
enkele van de schitterende Schubert-liederen zou vertalen in de plastische en poëtische taal die hem zo eigen
is? Beleef dit bijzonder project en luister hoe Cappelle en Callot het werk van
Schubert naar hun hand zetten.

TICKETS

16,00 euro (basis) | 8,00 euro (-26j.) | 14,00 euro (+65j) | 14,00 euro (edc)
ABONNEMENT

13,00 euro (XL) | 13,50 euro (L) | 15,00 euro (S)
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PODIUM

zaterdag

5/2
2022
20.00 uur

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.

Mieke Laureys (Regie en
bewerking), Koen Ongenae
TICKETS

(Kostuums), Sakuran (Muziek

16,00 euro (basis) | 8,00 euro (-26j.) | 14,00 euro (+65j) | 14,00 euro (edc)

en soundscape) Losjes gebaseerd op de gelijknamige

ABONNEMENT

13,00 euro (XL) | 14,00 euro (L) | 15,00 euro (S)
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roman van Toon Van Mierlo

PODIUM

woensdag

23/2
2022

WIGBERT
Wij Twee

20.00 uur

Wigbert viert z’n dertig jaar carrière met een
solotour: Wij Twee, eveneens de titel van zijn
zesde soloplaat en alweer een juweel. Zijn stem is,
gepokt-gemazeld-nog warmer geworden, maar
belangrijker: hij beschikt over datgene waar elke
muzikant naar op zoek is: een eigen stijl. Die houdt
het midden tussen pure pop, blues in de beste
New-Orleans traditie en zwierige funk.

Met Wigbert van Lierde (zang,
gitaar), Gert Jacobs (geluid &
licht, soundscapes)
“Album van de week op
Radio 2, waar ik het zal
aankondigen als een van de
allermooiste platen ooit.”
Vanessa Vanhove, Radio 2

Ja, natuurlijk kent u zijn ‘Ebbenhout Blues’, het was
zijn grootste hit. Maar luister naar ‘Johanna/Joey’, ‘Een
Echte Man’, ‘Huilen Naar De Maan’ en nieuwe classics
als ‘Altijd Beter’, ‘Kan Niet’ en ‘Wij Twee’ en je hebt
meteen één van de mooiste Best Of’s die je je in het
Nederlands taalgebied kan dromen.
Eén man - plus zijn favoriete gitaren – zingt en vertelt
over zijn muziek, de verhalen achter de songs, zijn
indrukken en passies, in een dialoog met het publiek.
Veel authentieker wordt rootsmuziek in het Nederlands niet gemaakt.
TICKETS

12,00 euro (basis) | 6,00euro (-26j.) | 11,00 euro (+65j) | 10,00 euro (edc)
ABONNEMENT

9,00 euro (XL) | 8,00 euro (L) | 11,00 euro (S)
SEIZOEN 2021-2022 | 13

PODIUM

vrijdag

18/3
2022
20.00 uur

HET
BRUSSELS
VOLKSTEJOÂTER
Moeste weite
wa da’k paas

Het stuk

Met Geert Dehaes, Chloë Van

L’Envers du décor, een komedie van de Franse auteur
Florian Zeller
Wanneer Patrick aankondigt zijn nieuwe jonge vriendin
Emma te komen voorstellen aan zijn vrienden Daniel
en Isabel, voor wie hij Laurence heeft laten zitten die de
beste vriendin was van Isabel, is iedereen het er over eens
dat dit een goed idee is. De verschijning van Isabel echter
heeft het effect van een bom in de hoofden van Daniel en
Isabel. Die avond kent vele waarheden.

TICKETS

16,00 euro (basis) | 8,00 euro (-26j.) | 14,00 euro (+65j) | 14,00 euro (edc)
ABONNEMENT

13,00 euro (XL) | 14,00 euro (L) | 15,00 euro (S)
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Doorslaer, Guido Goovaerts,
Annick Devisch, Claude Lammens (verbrusseling), Hans Van
Cauwenberghe (regie)
Monique Boonen (assistentie),
Marc Cnops (decor en licht),
Marnik Baert (kostuums),
Hélène Meylemans (rekwisieten),
Gerlinde Vervenne (grime)

PODIUM

vrijdag

29/4
2022

TRISTERO

Iemand van ons

20.00 uur

Met wie zou u graag eens de lakens
delen? En waar zou u het dan over
hebben?

ontwapenend grappige en onverwachte inkijk in hun privéleven en
gedachtewereld.

Tristero duikt met zes doorwinterde
toneelspelers in bed. Daar wordt volop
gepraat, over de liefde uiteraard, maar
ook over de politiek en het leven. Met
trefzekere humor tasten de spelers elkaar
af, ze trekken de lakens naar zich toe en
geven zich voorzichtig bloot.

In die stroom van banale én interessante, scherpe én vage uitspraken,
verschijnt de mens: kwetsbaar of sterk,
eenzaam of niet, eerlijk en vals tegelijk.

‘Iemand van ons’ is een voorstelling vol
grote en kleine uitspraken. De clichés,
citaten en geheimen volgen elkaar in
hoog tempo op: over de Politiek, de Liefde
en de Mens. De spelers leveren zo een

Van de oerversie van ‘Iemand van ons’
(2005) werd nadien met succes een
Franstalige en een Portugese versie
gemaakt. In 2021 presenteert Tristero
een ‘remake’, met de frisse inbreng
van actrices en acteurs met veel levenservaring.

Met Mark Verstraete, Bob De Moor, Kristin Arras, Sam Bogaerts, Mieke Verdin en Els Olaerts | Concept en tekst:
Peter Vandenbempt | Vormgeving: Emma Denis | Uitvoering decor: Wing Nuts Decor | Fotografie: Youri Dirkx
| Techniek: Tom Bruwier | Coproductie: Kaaitheater en Perpodium | Met dank aan Tutti Fratelli, Kris Smet, Janine
Bischops en Reinhilde Decleir | Tourneeplanning en promotionele ondersteuning: www.thassos.be | Met de
steun van de Belgische Tax Shelter en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
www.tristero.be
TICKETS

18,00 euro (basis) | 9,00 euro (-26j.) | 17,00 euro (+65j) | 16,00 euro (edc)
ABONNEMENT

15,00 euro (XL) | 16,00 euro (L) | 17,00 euro (S)
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Foto © Johan Jacobs

PODIUM

zaterdag

28/5 LIEN VAN DE KELDER,
2022 JAN DE SMET, MAURO
20.00 uur
PAWLOWSKI
Smartschade

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
Dit hartverwarmende programma
legt verdoken liedjes en muziekjes uit

de schatkist der Lage Landen bloot.
Smartschade graaft heel diep en de
buit is buitengewoon verrassend.
In de rangen van het indrukwekkende
sextet vinden we Lien Van de Kelder,
Jan De Smet, Mauro Pawlowski, Wouter Berlaen , Ad Cominotto en Stoy
Stoffelen, oftewel volbloedadepten van
het betere lied, dat ze alle eer zullen
aandoen met smachtende vocalen en
vingervlugge riedels.

TICKETS

18,00 euro (basis) | 9,00 euro (-26j.) | 16,00 euro (+65j) | 16,00 euro (edc)
ABONNEMENT

14,00 euro (XL) | 15,00 euro (L) | 17,00 euro (S)
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FILM

FOR SAMA

Wereldfilmfestival i.s.m.
GROS Roosdaal
For Sama is een brief van een moeder aan
haar kind en biedt een intieme en hartverscheurende blik van binnenuit op het
Syrische conflict.
Een jonge arts en een jonge journalist
worden midden in een burgeroorlog verliefd op elkaar. Terwijl hun stad Aleppo
wordt gebombardeerd, trouwen ze en
krijgen ze een prachtige baby. Regisseur
en burgerjournalist Waad al-Kateab
legt met haar camera alle gruwelen
en de dagelijkse gebeurtenissen rond
haar familie en haar stad vast. Ondertussen werkt haar man Hamza in het
door hem opgezette noodhospitaal
wat uiteindelijk doelwit wordt van een
nieuw bombardement. De gevaren
komen steeds dichterbij en het jonge
gezin worstelt met het dilemma: gaan
zij vluchten om de veiligheid van hun
dochtertje Sama te waarborgen of
blijven ze om hun vrienden en achterblijvers in het verzet te helpen.
Met Waad al-Khateab en Hamza Al-Khateab
Genre documentaire, oorlog

vrijdag

29/10
2021
20.15 uur

donderdag

9/12
2021
20.15 uur

THE RACER
Zomer 1998 – De openingsritten van de
Tour de France zijn verhuisd naar Ierland.
De Belgische wielrenner Dom Chabol,
bijna aan het einde van zijn carrière, is
één van de beste ‘Domestiques’ (meesterknechten) van de afgelopen 20 jaar
in de Tour. Het is een zware, opofferende
rol – tempo instellen, wind tegenhouden
en ondersteuning bieden zodat de sprinter van het team als eerste over de meet
komt – en zelf voor de overwinning gaan
is geen optie. Maar Dom koestert in het
geheim een verlangen om de gele trui te
dragen - slechts één keer voor het einde
van zijn carrière.
Met Louis Talpe, Matteo Simoni en Tara Lee
Genre Drama, sport

Een filmticket kost 5,00 euro (incl. BTW).
Abonnees XL en L krijgen gratis tickets.
Abonnees S kiezen 3 gratis films uit het volledige filmaanbod.
Een filmabonnement (4 avondfilms + 1 namiddagfilm) kost 20,00 euro (incl. BTW)
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FILM

NOMADLAND
Na de economische ondergang van haar
bedrijf op het platteland van Nevada gaat
Fern (Frances McDormand) met een bus
op pad om de wereld te verkennen als
een moderne nomade. In Nomadland,
de derde speelfilm van Chloé Zhao, spelen echte nomaden Linda May, Swankie
en Bob Wells de mentoren en vrienden
die Fern steunen tijdens haar ontdekking
van het Amerikaanse westen.
Nomadland is de winnaar van twee
Golden Globes: voor Beste Film (Drama)
en voor Beste Regisseur (Chloé Zhao).

Met Frances McDormand en David Strathairn
Genre Drama, avontuur

donderdag

27/1
2022
20.15 uur

donderdag

31/3
2022
20.15 uur

KOM HIER DAT IK
U KUS
Mona is negen jaar oud als haar moeder
bij een auto ongeluk komt te overlijden.
Haar vader Vincent krijgt al snel een nieuwe vriendin Marie, die het gezin inkomt
als vervangende moeder en alle aandacht opeist. Mona maakt er op haar manier maar het beste van, want ze wil niet
dat dit nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Ze
voelt zich verantwoordelijk en doet er alles aan om het te laten slagen, ook al gaat
dat ten koste van zichzelf. Het wordt haar
manier van leven. Ook als volwassene
doet Mona haar uiterste best om iedereen gelukkig te maken. Maar de volwassen Mona beseft dat de wereld gevuld is
met ego’s en eigendenkers en dat ze het
heft in eigen handen zal moeten nemen
om uiteindelijk zelf een gelukkig leven te
kunnen leiden.
Tragikomisch familiedrama, gebaseerd
op de gelijknamige roman van Griet Op
de Beeck.
Met: Tanya Zabarylo, Tom Vermeir, Valentijn Dhaenens,
Tijmen Govaerts ea.
Genre: Drama
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SENIOREN

zondag

3/10
2021
14.00 uur

EL BANDIDO BAND

Een ode aan de Keizer van het Vlaamse lied
(Will Tura tribute band)
Frontman Andy Putman en enkele muzikanten besloten hun krachten te bundelen en
zich toe te spitsen op het rijke oeuvre van Will Tura, Vlaanderens grootste. Ze nemen het
publiek mee op een muzikale reis doorheen Turaland en proberen de nummers van de
Voice van Veurne met veel respect en liefde voor muziek te brengen. Met één van zijn
grootste hits, El Bandido, was de keuze voor de groepsnaam snel gemaakt. Dit concert
is meer dan anderhalf uur lang een eerbetoon aan één van onze allergrootsten.

TICKETS

12,00 euro (basis) | 10,00 euro (edc)
ABONNEMENT

9,00 euro (XL) | 10,00 euro (Senio) | 11,00 euro (S)
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SENIOREN

donderdag

25/11
2021

JELLE CLEYMANS EN
SAM VERHOEVEN
De Lassies naar Las Vegas

14.00 uur

In 2016 gingen De Lassies, alias Jelle Cleymans en Sam Verhoeven, in première
met hun allereerste revue. Het succes van
deze revue overtrof alle verwachtingen en
daarom worden De Lassies uitgenodigd
om te gaan optreden in: Las Vegas!
Met een aanstekelijk enthousiasme beginnen zij te werken aan een programma
dat vriend en vijand met verstomming zal
slaan. Er wordt gezongen, gedanst, gegoocheld en gelachen. Maar net op het
moment dat ze naar Amerika willen ver-

trekken, gebeurt er iets heel onverwacht …
De Lassies naar Las Vegas staat garant
voor een middag vol nostalgie, humor en
meezingers.
Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al
jaren vrienden. Ze weten dus van elkaar
dat ze een zwak hebben voor Nederlandstalige liedjes. En als ze heel eerlijk
zijn; vooral voor liedjes die een beetje vergeten zijn. Samen met topmuzikant Pol
Vanfleteren vormen zij De Lassies.

TICKETS

12,00 euro (basis) | 10,00 euro (edc)
ABONNEMENT

9,00 euro (XL) | 10,00 euro (Senio) | 11,00 euro (S)
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SENIOREN

JUDY
Film

Renée Zellweger is de legendarische
Judy Garland in de gelijknamige speelfilm Judy. Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan,
reist Judy in 1968 af naar Londen voor
een reeks uitverkochte theatershows.
Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen
creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven. Judy leeft al
sinds ze een kindster was op medicijnen en drank. Er zijn mensen die van
haar proberen te profiteren wanneer zij
in de war is en juist simpelweg gelukkig
wil zijn met haar gezin en haar eigen
keuzes wil maken.

dinsdag

14/12
2021
14,00 uur

STOKMAN EN
VOS
‘Een zoen van toen’

Met hun Golden Oldies-programma ‘Een
Zoen van Toen’ hebben Astrid Stockman
en Liesbeth Devos (of Stokman en Vos)
een glasheldere missie: senioren verblijden met pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. Speciaal voor hen duikt
dit aller charmantste sopranenduo in de
mooiste melodieën uit het klassieke en
lichte repertoire. Samen met Stijn Bettens op de accordeon trakteren ze het
publiek op hun favoriete meezingers.

Ondersteund door de bekende liedjes,
waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en
laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy
Garland heeft geleefd.
donderdag
Met: Renée Zellweger

‘Een Zoen van Toen’ is een gevarieerd
liedjesprogramma met klasse waarvan
je gegarandeerd vrolijk wordt, nog meer
‘feelgood’ is moeilijk.

Met: Astrid Stockman, Liesbeth Devos (sopranen)
en Stijn Bettens (accordeon)

TICKETS

12,00 euro (basis) | 10,00 euro (edc)
ABONNEMENT

9,00 euro (XL) | 10,00 euro (Senio) | 11,00 euro (S)
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24/2
2022
14.00 uur

SENIOREN

donderdag

24/3
2022
14.00 uur

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

Een eerbetoon aan de basis van alle
humor: de mop.
Sven De Ridder en Brik van Dyck zijn
de moppentappers van dienst, ondersteund door barman/moderator Fokke
van der Meulen. Met fragmenten, verhalen en natuurlijk veel moppen nemen ze je mee door de geschiedenis
van de grap.
Eerder maakte dit drietal al de succesvolle voorstelling ‘Moppen Aan Den
Toog’, een eerbetoon aan ras-enter-

tainer Tony Bell. Wat weinig mensen
weten is dat Sven De Ridder hem nog
persoonlijk heeft gekend en al zijn
moppen heeft onthouden.
Brik Van Dyck is naast acteur ook scenarist van talrijke humorprogramma’s. Hij
is een levende moppen encyclopedie
en een absolute kenner van het genre.
Fokke van der Meulen is uitbater van
het Antwerpse comedycafé The Joker.
Hij coacht verschillende comedians en
heeft een enorme verzameling comedyplaten.

TICKETS

12,00 euro (basis) | 10,00 euro (edc)
ABONNEMENT

9,00 euro (XL) | 10,00 euro (Senio) | 11,00 euro (S)
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FAMILIE

FAMILIEVOORSTELLING IN HET KADER VAN

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
zondag

28/11
2021

JAMMIE JAMMIE !
Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over
enkele uren opent zijn nieuw restaurant.
Maar er is nog veel werk aan de winkel!
Wie gaat de tafel dekken, de klanten ontvangen, hun jassen aannemen, de menukaarten uitdelen, … ?
Zonder jullie hulp redt Kok Kiko
het niet.

6,00 euro (tot en met 12 jaar) | 8,00 euro (+ 12 jaar)

Het opzet is eenvoudig: kunst- en cultuurhuizen en cultuurdiensten bieden
op die dag activiteiten aan die kinderen
tot 12 jaar (en hun familie) confronteren
met kunst en/of met kunstenaars. GC

Het Koetshuis, de dienst vrije tijd en bib
van de gemeente Roosdaal nemen hier
aan deel en bieden een aantrekkelijk programma aan binnen het thema ‘Laat het
smaken!’

TICKETS

HET PROGRAMMA:
Van 13:00 tot 15:30 uur: doorlopend en gratis toegankelijke animatie met workshops, creahoek, vertelling en alle hoekjes van GC Het Koetshuis
15:30 uur Theatervoorstelling Jammie!, Jammie! door Spoor 6

Kunstendag voor Kinderen wordt ondersteund door de Vlaamse minister van Cultuur. Het initiatief wil het
draagvlak voor de kunsten verbreden door in te zetten op kinderen als nieuw publiek
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FAMILIE

zondag

24/4
2022
15.00 uur

MUSIQUE À VOIR
GEESTIG EN BEESTIG!
FAMILIEVOORSTELLING IN HET KADER VAN
KUNSTKIJKERS 2022
Animatiefilms met live soundtrack: Een
subtiele combinatie van live muziek en
"bruitage". Een magische klank- en beeldervaring voor kinderen van alle leeftijden!
In dit cinéconcert worden fantasierijke
animatiefilmpjes muzikaal begeleid door
Rémi Decker en Raphaël De Cock, muzikanten van formaat: Beiden zijn multi-

instrumentalist met een voorliefde voor
de doedelzak: eerste klas duizendpoten!
De filmpjes zijn geestig en beestig (drie
bokken, insecten …), gemaakt in verschillende animatietechnieken.
Verwacht je aan een veelzijdig en
origineel filmconcert!

TICKETS

8,00 euro (tot en met 12 jaar) | 10,00 euro (+ 12 jaar)

Muziekworkshop: Na de voorstelling kan je deelnemen aan een workshop. Met de
objecten rondom ons en ons lichaam maken we een ‘stom’ maar zeker niet ‘stil’
klankenverhaal. Kloppen op de muren, rammelen met de voeten, schudden met…
en een flinke dosis bodypercussion. Laat het maar horen! We sluiten af met een
volledig zelf gemaakte soundtrack van een animatiefilm!
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CURSUSSEN
i.s.m

KRUIDEN

oogsten, drogen en verwerken

Tijd om te genieten van al het lekkers uit je kruidentuin!
Herboriste Eva legt uit wanneer en hoe je het best kan oogsten. Ze
demonstreert ook verschillende technieken om kruiden te
bewaren en te verwerken. Je gaat naar huis met een eerste
zelfgemaakte bereiding: kruidenolie, -azijn, -zout of -suiker.
TICKETS

16,00 euro (standaardprijs) | 4,00 euro (sociale prijs)
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dinsdag

5/10
2021
19:00 tot
22:00 uur

Foto © Unsplash Angèle Kamp

Inschrijven
Surf naar www.avansa-hallevilvoorde.be en zoek de cursus die je wenst te
volgen in het aanbod. Klik op ‘inschrijven’ en volg de instructies om jouw
inschrijving af te werken. Inschrijven kan ook via 02 454 54 01.

CURSUSSEN

KAARTJES
21/11 DRUKKEN
2021 met een
zondag

Foto © Jonas Ghyselen

13:00 tot
17:00 uur

De ideale workshop om kennis te maken
met druktechnieken. Jonas bouwde een
pastamachine om tot een kleine drukpers. Hij toont hoe je er afdrukken mee
maakt op postkaartformaat. We experimenteren met kartonnage, een eenvoudige druktechniek waar je snel resultaten
mee boekt. Je unieke creaties kan je nadien gebruiken als wenskaart, uitnodiging
of als decoratie.
TICKETS

pastapers

Praktische info:
Deze activiteit gaat door in de polyvalente zaal. Breng je mondmasker
en eigen drinkbus mee. Al het nodige materiaal (rollers, inkt, papier)
is inbegrepen in de prijs. Ervaring
is niet nodig, wel zin om te experimenteren! Heb je oude kerstkaarten
of afbeeldingen zoals rendieren en
kersttaferelen, die je kan verknippen?
Breng die dan zeker mee.

25,00 euro (standaardprijs) | 6,25 euro (sociale prijs)

Hartcoherentie is een techniek
die kan helpen om veerkracht op
te bouwen. Daardoor kan je beter
omgaan met stress. De eenvoudige oefeningen zijn voor iedereen
haalbaar. Tijdens deze interactieve sessie kom je te weten wat de
techniek kan betekenen als antwoord op de drukte van iedere
dag.

Foto © Unsplash Michael Fenton

HARTCOHERENTIE
zondag

12/12
2021
10:00 tot
12:30 uur

TICKETS

7,00 euro (standaardprijs) | 1,75 euro (sociale prijs)
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Praktische info:
Breng je mondmasker
en eigen drinkbus mee.

CURSUSSEN

donderdag

10/2
2022
Foto © Unsplash - Nielsen Ramon

19:30 tot
22:00 uur

&
donderdag

KOOLHYDRAATARM ETEN
Koolhydraten en suikers spelen een
belangrijke rol bij overgewicht en chronische welvaartsziekten zoals diabetes
type 2. Koolhydraatarm eten kan helpen om een gezonde levensstijl aan te
nemen, gewicht te verliezen en energie
te winnen. Tijdens de eerste sessie legt
Annehieke uit wat koolhydraten zijn en
hoe je je dagelijks leven gezonder kan

10/3
2022
19:30 tot
22:00 uur

inrichten. Je ontvangt ook haar e-boek
‘Koolhydraatarm eten’. Gewapend met
praktische tips en lekkere recepten ga je
gedurende vier weken zelf aan de slag.
Je wordt gecoacht en kan je ervaringen
delen in een Whatsappgroep. Tijdens de
slotsessie bekijken we welke veranderingen je het best liggen en hoe je ze kan
volhouden.

Praktische info:
Breng je mondmasker en eigen drinkbus mee. We bekijken ook de kleine lettertjes van voedselverpakkingen. Breng dus indien nodig je leesbril mee.
TICKETS

32,00 euro (standaardprijs) | 8,00 euro (sociale prijs)

is een werkwoord

Foto © Unsplash Bart Larue

ZELFZORG

donderdag

donderdag

24/3
31/3
2022 & 2022
19:00 tot
21:30 uur
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19:00 tot
21:30 uur

CURSUSSEN

Nooit eerder kwam het woord zelfzorg zo
vaak ter sprake als nu. Onderzoek toont
aan dat mensen die goed voor zichzelf
zorgen, stressbestendiger en gelukkiger
zijn. Ze staan krachtiger en positiever in
het leven. Maar wat doen ze dan anders
en hoe doen ze dat? In deze reeks gaan

we zowel theoretisch als ervaringsgericht
aan de slag. Iedere deelnemer gaat op
zoek naar een persoonlijke definitie van
het begrip zelfzorg. We bekijken ook hoe
we die zorg dan in de praktijk kunnen
brengen.

Praktische info:
Breng je mondmasker en eigen drinkbus mee.
TICKETS

14,00 euro (standaardprijs) | 3,50 euro (sociale prijs)

OP PAD MET JE FOTOTOESTEL:
Ontdek Strijtem

© Niels Hemmeryckx

zondag

woensdag

woensdag

15/5
18/5
25/5
2022 & 2022 & 2022
10:00 tot
16:00 uur

Ga mee op fotojacht in het landelijke
Strijtem. Tijdens de eerste sessie leert
fotograaf Tom Bruelemans je de basistechnieken aan. Hij verklapt ook enkele
geheimen van de fotografie. Daarna is
het aan jou en ga je op pad langs enkele fotogenieke plekken en monu-

19:00 uur

19:00 uur

mentale pareltjes in de buurt. In de
tweede en derde sessie bereiden we
samen een fototentoonstelling in GC
Het Koetshuis voor. Je leert jouw foto’s bewerken met gratis software. Na
afloop van de tentoonstelling krijg je
jouw print mee naar huis.

Praktische info:
Tijdens deze eerste sessie op zondag 15/05 worden er broodjes voorzien. Voor deze
workshop heb je een systeemcamera of spiegelreflexcamera nodig. Zorg dat je
toestel is opgeladen en vergeet je lader en kabeltjes niet. Als je een statief of extra
lenzen hebt, mag je die zeker ook meebrengen. Breng voor de tweede en derde
sessie je laptop mee om de gemaakte foto’s te bewerken. Heb je geen toestel?
Geef ons dan een seintje (info@avansa-hallevilvoorde.be of 02 454 54 01) en wij
zorgen voor een toestel.
TICKETS

62,00 euro (standaardprijs) | 15,50 euro (sociale prijs)
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dinsdag

28/9
2021
12:00 tot
16:00 uur

TE GAST
Gemeentebestuur & Seniorenraad Roosdaal

SENIORENMARKT

Seniorenmarkt met infosessies en workshops over valpreventie,
beweegtips, proeverijen en een kubb-tornooi.

Erfgoedcel Rausa vzw stelt voor

Bart Van Loo

‘DE BOURGONDIËRS’

© Geert Van Hoeymissen_A4.jpg

Verteltheater – try out

dinsdag

5/10
2021

20.00 uur
Schouwburg

Ons spannende oerverhaal
Met De Bourgondiërs schreef Bart
Van Loo een ongeziene voltreffer:
meer dan 150.000 verkochte exemplaren, lyrische recensies en één van
de best beluisterde podcasts uit de
Lage Landen. Om zijn zegetocht in
stijl af te sluiten bewerkte meesterverteller Van Loo zijn oerverhaal tot
een uniek stuk verteltheater.
Waar komen we vandaan? Om die
vraag te beantwoorden doorkruist
Bart Van Loo de middeleeuwen.
Hij neemt ons op sleeptouw langs
brandstapels en banketten, de pest
en riddertoernooien, Jeanne d’Arc
en Filips de Goede. Een historische
rollercoaster die eindigt bij het ontstaan van de Lage Landen.
Denk aan veldslagen à la Game of
Thrones. Denk aan de prentenboeken van ’s Lands Glorie. Denk ook
aan de geschiedenislessen van je
allerbeste leerkracht. Humor en
spanning. Anekdotiek en inzichten.
Maak je klaar voor een wervelende
brok cultuurgeschiedenis.

TICKETS

12,00 euro (excl. reservatiekosten) – www.koetshuisroosdaal.be/ticketwinkel
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TE GAST

Erfgoedcel Rausa vzw organiseert
Erfgoedcel Rausa vzw organiseert
vrijdag
Feestelijke voorstelling van (Roos)talig Erfgoed

FEESTELIJKE
8/10
Vrijdag 8/10
VOORSTELLING
2021
20:00 uur
VAN (ROOS) schouwburg
20.00 uur
Schouwburg
TALIG ERFGOED
Dit prachtige jubileumboek dat naast een schat aan Roosdaa

tientallen schitterende foto’s uit het begin van vorige eeuw b
Dit prachtige jubileumboekbovendien
dat naast ookNa
nogeen
een lichtvoetige,
dvd boordevolwetenschappeverrassende dialectca
een schat aan Roosdaalse
taalrijk- verdient
lijke causerie
doorpresentatie!
taalkundige Lode
toegevoegd,
een vrolijke
dom ook tientallen schitterende foto’s
Pletinckx, krijgen wij de mooiste diaNa een lichtvoetige, wetenschappelijke causerie door taalkun
uit het begin van vorige eeuw bevat,
lectwoorden, verzen en gezegden in
krijgen wij de mooiste dialectwoorden, verzen en gezegden i
en waar bovendien ook nog een dvd
het Poelks, Borchtlombeeks, Strijtems,
Borchtlombeeks, Strijtems, Pamels en Lombeeks over ons he
boordevol verrassende dialectcapriPamels en Lombeeks over ons heen
plezante dialectliedjes zullen niet ontbreken en misschien wo
olen wordt aan toegevoegd, verdient
gestrooid. Enkele plezante dialectliedvan de exclusieve Roosdaalse dialectquiz …
een vrolijke presentatie!
jes zullen niet ontbreken en misschien
wordt jij
dewel
held
van de exclusieve
De toegang is gratis!
Jewel
moet
reserveren
via info@koetsh
Roosdaalse dialectquiz …
49 00

Meer i
www.r

De toegang is gratis!

Je moet wel reserveren via
info@koetshuisroosdaal of 054 89 49 00
Meer informatie op www.rausa.be

CONCERTBAND ARMONIA
(Borchtlombeek)

Voorstelling van ‘150 jaar fanfare’, een boek over de rijke geschiedenis
van de Koninklijke Fanfare De Eendracht/Concertband Armonia uit
Borchtlombeek
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zondag

17/10
2021

15.00 uur
Schouwburg

TE GAST

TROL & ARJAUN

donderdag

Een (f/v)olkse belevenis in GC Het Koetshuis

21/10
2021

20.00 uur
Schouwburg

op Keltische roots met
ingrediënten van blues en kleinkunst.

TROL genoot tussen 1977 en 1989 een
stevige reputatie als vernieuwende folkgroep, met optredens in clubs, CC’s en
festivals (o.a. Sfinks, Dranouter, Peer,
Reek, Winterfolk…). Ze waren ook te genieten in tientallen theaters in Nederland. Zij brachten in die periode twee
LP’s uit bij Parsifal.
In 2019 zagen drie trollen dat het goed
was en verrezen uit hun as. Meteen
kwam er een heerlijke compilatie cd
van: ‘TROL in CC’. Jan Cool, Mark Vanden Bremt en Johan Waegeman fileren met een slijpsteentje hun muzikale
verleden. Trol staat ook vandaag nog
voor Nederlandstalige folk geschoeid

ARJAUN zingt al vier decennia de pannen van de daken in het Pajottenland
en aangrenzende continenten. Hun
uitbundigheid en schalksheid zijn te
beluisteren op vier cd’s. Maar je zal het
meest genieten van hun Pamelse liedjes als je Bart Praet, Etienne Wauters,
Dirk Van Lierde, Walter en Dirk Evenepoel in het echt bezig hoort. Als de hemel niet op ons hoofd valt, is dit (eindelijk) weer eens mogelijk op 21 oktober
in de gezelligste schouwburg van het
Pajottenland.

Gezinsbond Strijtem i.s.m. Erfgoed Rausa stellen voor

PAUL CUYLITS

Een dwars leven als pastoor en Brusselaar

Boekvoorstelling door de auteurs Luc en Maurits van Liedekerke
zondag

24/10
2021

15.30 uur
Schouwburg

Een dwars
leven
als pastoor
en Brusselaar

Na de publicatie Pastoor Cuylits ten voeten uit
(2007) verschijnt dit najaar een volwaardige biografie van de man die tussen 1898 en 1907 pastoor
in Strijtem was. Zijn verlangen om ingewikkelde
religieuze zaken op een volkse maar kunstzinnige
manier uit te leggen, zijn sociale ingesteldheid,
zijn ijver om de woningnood aan te klagen, de betrokkenheid van Cuylits bij de bouw van de nieuwe kerk van Pamel en zijn strijd met de Duitse
bezetter (WOI) worden belicht.
De toegang is gratis!

Je moet wel reserveren via luc.van.liedekerke@outlook.com
of 054 26 00 37
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TE GAST

KWB Ledeberg stelt voor

Sabien Tiels & Amaryllis Temmerman

‘KERSTCONCERT’

zondag

12/12
2021

15.00 uur
Schouwburg

Dat Amaryllis Temmerman en Sabien
Tiels vier handen op een buik zijn sinds
hun concerttour met de Nijghse Vrouwen is geen geheim. De theaterzusjes
breiden dan ook maar al te graag samen
een nieuw muzikaal jasje waarmee ze
hun publiek zullen verwarmen dit najaar!
Beide zangeressen zijn dol op kerst en
geloven ook steevast in de kracht van het
positief denken en de invloed daarvan op
onze samenleving. Samen dromen van
een wereld waarin de liefde regeert.

Van Vermandere's "Kyrie Eleison", Toon
Hermans's "Als de liefde niet bestond"
tot Urbanus zijn "Bakske vol met Stro"
via "Suza Nina" naar Nijgh's "Alles wat
ademt" tot "Een beter land" van Van
Veen. Voeg daar nog een mooie selectie
hertalingen van kerstklassiekers aan toe
en de reis “Tussen Winter en Wonder”
kan beginnen.
Aan de piano: Dirk Schreurs & op de gitaar: Marco
Cirone

TICKETS

12,00 euro (excl. reservatiekosten )www.koetshuisroosdaal.be/ticketwinkel of via KWB Ledeberg
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TE GAST

zaterdag

12/2
2022

FERM Roosdaal stelt voor:

20.00 uur
Schouwburg

DE BONANZAS
Old-time favourites

De ziel van de sixties heeft het wisselen
van het decennium vlotjes overleefd. De
vernieuwende en frisse wind die in de jaren 60 door de popmuziek waaide, horen
we nu nog steeds als een zachte bries in
onze hedendaagse muziek.
De Bonanzas zijn voor het samenstellen van het repertoire voor hun nieuwe
show Old-time favourites niet meer op
zoek gegaan naar de letter, maar naar de
geest van de sixties.
The Kinks, The Stones, The Hollies en vele
andere bands scoorden hun grootste hits
misschien wel net na de sixties en toch
blijven deze nummers op-en-top hetzelfde gevoel uitstralen.
Soloartiesten als Roy Orbison, Bob Dylan
en George Harrison bouwen voort op het
succes dat in de sixties begon. Om nog

Website: www.debonanzas.be

maar te zwijgen van welke pareltjes er
verschenen wanneer deze heren samen
songs schreven met hun gelegenheidsgroep The Traveling Wilburys. Sixtiesicoon Paul McCartney schreef dan weer
een prachtig nummer voor de gebroeders 'Everly’ (‘On the wings of a nightingale’ uit 1984).
U krijgt een dynamische, nostalgische
en sfeervolle show met uiteenlopende
golden oldies waaronder een vleugje
country, de Elvis uit Las Vegas, het psychedelische van The Doors en zelfs een
ode aan een van de beste songschrijvers
aller tijden: Albert -I'm a train- Hammond.
De Bonanzas vertolken al deze evergreens met de juiste passie en energie. Je
krijgt méér dan een concert en ook méér
dan alleen sixties en toch zal het als vanouds weer herkenbaar klinken.

TICKETS

12,00 euro (excl. reservatiekosten) via www.koetshuisroosdaal.be/ticketwinkel of via FERM

zaterdag

23/4 Koninklijke Fanfare De Eendracht O.L.V.-Lombeek
2022 CONCERT
20.00 uur
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ABONNEMENT& TICKETVERKOOP
Abonnementen

Abo ‘20/’21 > Abo ‘21/’22

Beleef meer voor minder
XL-abonnement: 180,00 euro

Luxe wordt XL-abo

Alle voorstellingen + een GRATIS ticket
voor alle filmvoorstellingen

Namiddag wordt Senio-abo

Avond wordt L-abo

L-abonnement: 150,00 euro
10 voorstellingen + een GRATIS ticket
voor de 4 avondfilm vertoningen.
Abo Senio: 30,00 of 40,00 euro
3 seniorenvoorstellingen (week): 30,00
euro of 4 seniorenvoorstellingen (week
+ 1 op zondag): 40,00 euro + een GRATIS
ticket voor de namiddagfilm.
S-abonnement:
Dit abonnement bevat 1 ticket voor minimum 5 voorstellingen naar keuze uit
alle voorstellingen + een GRATIS ticket
voor 3 van de 5 filmvertoningen. Je betaalt de abo-S-prijs zoals vermeld bij de
voorstelling.
Gelieve bij de bestelling van het abonnement duidelijk te vermelden of je
de GRATIS filmtickets wenst te ontvangen samen met de tickets van het
abonnement. Als abonnee kan je ook
achteraf jouw gratis filmtickets opvragen.
Film-abonnement: 20,00 euro
Een filmabonnement bevat 1 ticket
voor de 5 filmvoorstellingen.

Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW.

Start verkoop
Vanaf 18 augustus 2021 om 10.00 uur >
Abonnees hebben een streepje voor …
De abonnementenhouders van een
luxe-abonnement, avondabonnement
en namiddagabonnement van het vorige
seizoen genieten een voorkooprecht voor
eenzelfde abonnement voor 2021-2022.

Keuze wordt S-abo
Vanaf zaterdag 28 augustus 2021 om
9.00 uur > Nieuwe abonnementen
XL-abonnementen (= 1 ticket voor alle
voorstellingen), SENIO-abonnementen
(= 1 ticket voor alle namiddagvoorstellingen), L-abonnementen, filmabonnementen en S-abonnementen.
Vanaf dinsdag 31 augustus 2021 om
18:00 uur > Losse tickets (1 of meerdere
tickets per voorstelling) ENKEL online of
in het kantoor!
Contact
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
054 89 49 00
tickets@koetshuisroosdaal.be
www.koetshuisroosdaal.be

Hoe tickets kopen?
Voor voorstellingen georganiseerd
door GC Het Koetshuis
Van thuis:
- Online: Op www.koetshuisroosdaal.be
klik je op het tabblad ‘Ticketwinkel’
en je doorloopt de kalender om jouw
zitje voor de gewenste voorstelling
vast te leggen.
- Bij een eerste aanmelding in onze
ticketwinkel, maak je eerst een
account aan. Daarna krijg je toegang
tot het aankoopscherm.
Voordelen van de ticketwinkel:
- je ontvangt jouw tickets na betaling
in jouw mailbox, je hoeft dus niet te
wachten in de rij aan de balie;
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- je drukt het ticket af wanneer het jou
past of je slaat het op jouw smartphone;
- je kunt ze doorsturen naar andere
mensen die met jou naar het evenement gaan zodat zij hun eigen
tickets kunnen afdrukken;
- de tickets worden aan de deur
gescand waardoor de toegang
sneller verloopt.
- Bij online-aankoop betaal je een
administratiekost van 0.65 euro (incl.
BTW) per ticket en 0,25 euro (incl.
BTW) per transactie.
TIP! Een e-ticket kan je je op smartphone opslaan en op het scherm aanbieden bij de controle. Afdrukken hoeft
dan niet.
Balie/kantoor
Haal je je tickets af in ons kantoor of aan
de balie, gelieve het betalingsbewijs (rekeninguittreksel) te tonen.
- 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 worden georganiseerd.
Voor voorstellingen georganiseerd
door verenigingen/derden in GC Het
Koetshuis
Tickets kopen voor evenementen die
vermeld zijn in de rubriek ‘Te Gast’ van
deze brochure, kan bij de contactpersoon van de organisator (zie bij Info &
ticket) of, indien vermeld bij het evenement, via de website de ticketwinkel
van www.koetshuisroosdaal.be of in GC
Het Koetshuis. De verkoop verloopt in
dit geval zoals hierboven beschreven.

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 65 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 .

GC Het Koetshuis en
de coronamaatregelen
We houden de vinger aan de pols.
Indien nieuwe maatregelen de voorgenomen werking dwarsbomen, dan
vind je de aangepaste werking op
www.koetshuisroosdaal.be .
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WIE-WAT-WAAR-HOE?
GC Het Koetshuis heeft

Toegankelijkheid

2 ingangen:

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.

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
Bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n
| 1760 Roosdaal.
Balie opent een half uur vóór aanvang
van de voorstelling.

Openingstijden kantoor
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

Bereikbaarheid
GC Het Koetshuis ligt in het centrum van het landelijke Strijtem.
Zowel aan de ingang van de
schouwburg als aan de ingang van
het eetcafé bevinden zich fietsenstallingen.
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 bijslijn 128
(Ninoofsesteenweg).
Langs de Kristus Koninglaan kan je
je wagen kwijt op de gratis parking.

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
Verkochte en niet-gebruikte tickets worden niet geruild of terugbetaald.
Ben je je tickets verloren of vergeten?
Geen probleem, we hebben je gegevens
geregistreerd en we bezorgen je een duplicaat.
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 worden de GSM uitgeschakeld of
op vliegtuigstand gezet.
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SEI ZOEN 2020 -202 1
ZETELPLAN SCHOUWBURG

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.

BLIJF OP DE HOOGTE
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.koetshuisroosdaal.be en
volg ons op facebook en instagram.
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GOEDE BUREN
zaterdag

18/9
2021
20.30 uur

KLASSIEK
& PODIUM

VERMINNEN 70

JOHAN VERMINNEN & BAND

In mei 2021 werd Johan Verminnen 70 jaar. En hoe kan hij dit
beter vieren dan met een aantal verjaardagsconcerten, op
het podium omringd door zijn vaste begeleidingsgroep, zijn
kompanen, én dochter Pauline!

zondag

14/11
2021
15.30 uur

DROMEN UIT
HET HOGE
NOORDEN

ANNEMIE STRUYF
& SOETKIN BAPTIST

zondag

3/10
2021
11.00 uur

APERITIEFCONCERT
ASTOR MEETS BREL
‘LE COEUR EST VOYAGEUR’
PATRICK RIGUELLE & ASTOR
ENSEMBLE
Soetkin zingt en speelt, Annemie
droomt en vertelt. Over het Hoge
Noorden, over vallen en opstaan, over
diep ademhalen en verdergaan. Over
hoop en verlangen. Over dromen en
durven dromen. Een unieke combinatie van twee gedreven vrouwen, maar
bovenal een wonderlijke mix van dromen uit het Hoge Noorden.

De rauwheid van het leven, het onmogelijke verlangen van de liefde, de hoop
van gelukszoekers, met de woede van
Brel en de trots van de Argentijnse tango. Astor en Patrick Riguelle nemen je
mee voor een intense belevenis, muziek
die je raakt tot in elke vezel! Argentijnse
klassiekers geworteld in le Plat Pays.
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Roosdaal en Liedekerke zijn goede buren, ontdek wat er op het
programma staat in onze charmante buurgemeente en spring
over de grens.

FAMILIE

zaterdag

19/2
2022

KERSTSHOW &
SPEELGOEDSWISHING

20.30 uur

PAPA CHICO

AMY, MUZIEKTHEATER
TRIBUTE TO AMY

BARBARA DE JONGE, DOMINIQUE
VAN TOMME & SJANG COENEN
In dit muzikale eerbetoon aan Amy
Winehouse gaan we veel verder dan
alleen haar prachtige songs. We reizen
doorheen jullie hoofd en jullie hart. Een
reis vol seks, drugs en rock-‘n-roll die
eindigt waar er nooit écht een begin
was ... In the end we all can fly ...

donderdag

24/3
2022
20.00 uur

VERSLAAFD
ERIK VAN LOOY

In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik met veel humor over de eerste 60 jaar van zijn
roemrijke filmverleden. Mis deze unieke show niet, want het zou wel eens de
laatste keer kunnen zijn dat Erik het
zich allemaal nog kan herinneren!

zaterdag

18/12
2021
15.00 uur

Niemand minder dan Papa Chico, dé
beste en gekste clown van Vlaanderen,
komt de kerstman verwelkomen. Hopelijk brengt hij de lieve oude man niet
te veel van de wijs met zijn zotte streken! Intussen kan je ook komen snuisteren op onze speelgoedswishing: een
ruilbeurs voor speelgoed.
zondag

12/2
2022
15.00 uur

ZOZOÖFZO

COLLECTIEF DOFT
ZOZOÖFZO is een onvergetelijke,
spannende en beeldende theaterbeleving voor kinderen vanaf 4 jaar waarin
de betekenis van abstracte begrippen
als ‘goed’ en ‘slecht’ onder de loep genomen wordt. De kinderen zitten tussen twee vuren: gaan ze mee in het verhaal van de Strenge Meneer of willen ze
de ondertussen wanhopige toneelspelers helpen? Zo, zo of zo?

Info & tickets

GC Warande // UiTin1770 - Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
www.liedekerke.be/vrije-tijd | 053 64 55 82 | uit@liedekerke.be
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ACADEMIE MUZIEK,
WOORD & DANS ROOSDAAL
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EEN ZAAL NODIG?

EEN ZAAL NODIG?
ZAAL
NODIG?
>EEN
Schouwburg
& podium
> Schouwburg & podium
> Tentoonstellingen
> Tentoonstellingen
> Vieren, vergaderen en organiseren
> Vieren, vergaderen en organiseren
> Openlucht
> Openlucht

Info, reservatie en tarieven:
Info,
en tarieven:
054
89reservatie
49 00 • info@koetshuisroosdaal.be
054 89 49 00 • info@koetshuisroosdaal.be
www.koetshuisroosdaal.be
www.koetshuisroosdaal.be
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GC H E T KO ETS HUI S

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 week-dagen
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 21/7 tot en met 15/8.
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COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:
Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal, Johan Van Lierde (voorzitter)
Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal
Raad van bestuur
AGB Roosdaal: 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:
5.750 exemplaren
Een welgemeende dank aan:
• Carine Herremans en Cyriel Bauwens die er telkens met veel
enthousiasme 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 onthaalvrijwilligers/ticketcontroleurs
• Onze partners in cultuur
• Het Gemeentebestuur Roosdaal, onze structurele partner
• Ons talrijk publiek en de vele organisatoren
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