cursussen
& uitstappen

2020

cultuur
knokkeheist

Voor activiteiten die plaatsvinden in september
kan je nu al tickets kopen of inschrijven.
Inschrijven voor activiteiten vanaf 1 oktober
kan vanaf 24 augustus om 8.30 uur.
Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in
deze brochure kunnen plaatsvinden (zonder of met
corona-restricties). Bij de opmaak van deze brochure
waren we daar echter nog niet zeker van.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be

Alle cursussen en workshops gaan door in
Cultuurcentrum Scharpoord, tenzij anders vermeld.

Cursussen
SMAAK
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CURSUSSEN

Wil je je kookkunsten
bijschaven, verdiep je
je graag in culturele
lectuur of wil je nieuwe
contacten leggen?

SMAAK

SMAAK

Cultuur Knokke-Heist
biedt je een zee aan
mogelijkheden aan,
van kookworkshops tot
taalcursussen, er is voor
ieder wat wils. Verdiep
je in deze brochure en
laat je inspireren.

Kook- en
bakworkshops

SMAAK

Laat je inspireren in één van onze kook- of
bakworkshops! Maak kennis met de uitgebreide
kooktermen, technieken en begrippen van
de keuken. Ontdek de verscheidenheid van
overheerlijke gerechten, bakrecepten en
ingrediënten van het Noorden, Oosten tot
het Zuiden. Neem een kijkje in het aanbod, je
zal zien dat er verschillende thema’s aan bod
komen, zoals biologische producten, lactose en/
of glutenvrije, zout- en suikervrije producten.
Deze workshops staan open voor zowel beginners
als hobbykoks. Ze bieden een gevarieerd
aanbod voor iedereen. Alle ingrediënten
zijn inbegrepen in de workshop, koken en
bakken doe je onder leiding van onze chefs.
Na het koken, kan je samen met de andere
cursisten genieten van de gerechten die je
net zelf hebt klaargemaakt. Er is meestal wel
voldoende om proevertjes mee te nemen naar
huis. Breng dus zeker enkele potjes mee.

SCHRIJF JE IN VOOR 5 KOOKEN/OF BAKWORKSHOPS EN JE
KRIJGT EEN KEUKENSCHORT
VAN KNOKKE-HEIST CADEAU
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SMAAK

De typische
Spaanse keuken

Trendy koken

DI 15 SEPTEMBER

Patrick De Groote

code 20ECU93

19 - 22 uur
Prijs per workshop: € 53 / € 45 KH Uitpas
(inclusief aperitief en ingrediënten)

Op het menu:
Spaanse klassiekers zoals
tapas, zarzuela, paella
en crema catalana.

Elke Trendy kookworkshop omvat een aperitief*
met hapjes, een voorgerecht, een hoofdschotel met
de nodige bijgerechten en een dessert, die je zelf
bereidt onder begeleiding van chef Patrick.

Belgische
klassiekers
in een trendy jasje

*Aperitief en water aan tafel zijn inbegrepen. Liever een
glaasje wijn? Dat kan aan een klein prijsje van € 3 per glas.

code 20ECU94

WO 14 OKTOBER

Op het menu:
Belgische klassiekers op een
vernieuwde manier gebracht.

Pittig
Marokkaans
WO 18 NOVEMBER

code 20ECU98

Op het menu:
couscous, tajineschotel,
pastille … stevig gekruid met
onder andere harissa, ras el
hanout en gepekelde citroen.

Feestmenu
(nieuwe recepten)
DO 3 DECEMBER

code 20ECU99

Op het menu:
een feestmenu met culinaire
hoogstandjes zodat je familie
en vrienden gastronomisch
kan verwennen.
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SMAAK

WORKSHOPS 2021 zie cultuur.knokke-heist.be

SMAAK

Hartvriendelijk
koken

Gezond
koken

DI 13 OKTOBER

9 - 12 uur – code 20ECU103

Katia Cornelis

Cholesterol, triglyceriden, te veel vet in het bloed,
verhoogde bloeddruk: een verandering in de voeding
kan een positief effect hebben op deze klachten.
Voor wie zijn voedingsaanbevelingen nodig? Wat
is het effect van gezond eten, rode wijn of speciale
margarine op hart- en vaatziekten? Leer creatief
koken om je hart hartvriendelijk te behandelen.

Prijs per workshop:
€ 45 / € 40 KH Uitpas
(inclusief ingrediënten)
WORKSHOPS 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Deze gezonde kookworkshop omvat ook een
informatief gedeelte gerelateerd aan het thema.
Laat je gezond inspireren!

Gluten- en lactoseintolerantie: wat nu?

*Water is steeds inbegrepen.

DI 27 OKTOBER

19 - 22 uur – code 20ECU97

SMAAK

Gluten en lactose zijn de grote boosdoeners in
onze huidige voeding, maar is dat wel zo? Is er een
relatie tussen gluten of lactose en darmkrampen,
chronische vermoeidheid of allergie? De werking van
de darmen is zeer individueel. Wat is het verschil
tussen allergie en intolerantie? Wat zijn feiten en
fabels omtrent darmgassen, allergieën, diarree en
constipatie? In deze workshop krijg je heel wat tips
en tricks en kook je samen lekkere gerechten die
bij bepaalde klachten verlichting kunnen bieden.

Gezond koken
voor diabeten
DI 10 NOVEMBER

9 - 12 uur – code 20ECU104

Diabetes is in opmars. Is het voldoende om
dieetproducten zonder suiker te eten bij
suikerziekte? Of zijn er andere maatregelen
nodig? Je krijgt inzicht in de principes van deze
welvaartsaandoening. Welke veranderingen op vlak
van voeding zijn noodzakelijk om je gezondheid
te verbeteren? Tijdens de workshop leer je het
belang van een aangepaste voeding met bijhorende
recepten, daarna kan je ook uitgebreid proeven.
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SMAAK

NIEUW!

Vegetarisch
koken
Peter Vandermeersch –
De Zonnekeuken

Start to veggie
2 SESSIES VANAF DI 17 NOVEMBER

19 - 22 uur – code 20ECU92
Prijs per 2 sessies: € 98 / € 88 KH Uitpas
(inclusief ingrediënten)
WORKSHOPS 2021 zie cultuur.knokke-heist.be

Vegetarisch koken is meer dan alleen vlees weglaten!
Je leert in deze tweedelige korte reeks vooral
nieuwe producten kennen en gebruiken
maar vooral ook op een bewustere manier
je maaltijden opbouwen. Het zijn telkens
eenvoudige maar kleurrijke en toegankelijke
bereidingen die ook versterkend, volwaardig
en verzadigend zijn. Je leert o.a. werken met
de seizoensingrediënten, diverse plantaardige
eiwitten en oliën en een grote waaier aan
verse en gedroogde kruiden en specerijen.
De recepten zijn gemakkelijk te integreren in de
dagelijkse keuken of in gezinnen met kinderen. Deze
reeks is geschikt voor alle geïnteresseerden, zowel
beginners als gevorderden.
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SMAAK

In deze workshops ga je de vegetarische toer op.
Je kookt gezellig samen met de andere cursisten
onder leiding van de professionele chef Peter
Vandermeersch, gekend van ‘De Zonnekeuken’.
Bij de gerechten krijg je ook steeds gratis water
aangeboden.

SMAAK

SMAAK / TASTING

Bakken en
patisserie
SMAAK

Start to
taste:
Belgische
wijnen

Patrick Demarest
Hartig gebak

Dirk Van Rie

DI 6 OKTOBER

14 - 17 uur – code 20EVW17
DI 24 NOVEMBER

Suikertaart

19.30 - 22.30 uur – code 20EVW20
Prijs per sessie:
€ 25 / € 20 KH Uitpas
(inclusief wijnen)

DI 10 NOVEMBER

14 - 17 uur – code 20EVW18

Eindejaarsgebak

SESSIES 2021

DI 15 DECEMBER

zie cultuur.knokke-heist.be

14 - 17 uur – code 20EVW19
Prijs per sessie: € 20 / € 15 KH Uitpas (inclusief ingrediënten)
WORKSHOPS 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Zelf bakken was nog nooit zo populair! Patissier Patrick
Demarest vertelt je de geheimen van het vak. Je komt terug
met boordevol inspiratie voor het maken van eigen desserts,
taarten, koekjes en andere zoetigheden. De ingrediënten en
de gezelligheid zijn inbegrepen!
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Sommelier Dirk geeft tips
over wijn kopen, openen,
proeven, aroma's, fouten
herkennen… Bekende en
minder bekende Franse wijnen
komen aan bod. Kortom, hij
geeft een pak aan informatie
die thuis direct gebruikt
kan worden. De wijnen zijn
inbegrepen in de prijs.

BEWEGING

BEWEGING

Qigong
Paul Vandecruys
Beginners: 12 - 13.30 uur – code 20ECU74
Gemiddeld niveau: 13.45 - 15.15 uur – code 20ECU75
Gevorderden: 15.30 - 17 uur – code 20ECU76
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas
10 SESSIES VANAF DI 17 NOVEMBER

Beginners: 12 – 13.30 uur – code 20ECU77
Gemiddeld niveau: 13.45 – 15.15 uur – code 20ECU56
Gevorderden: 15.30 – 17 uur – code 20ECU57
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas
SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Qi is energie en Gong staat voor bewegingen. Deze
Chinese bewegingskunst werkt diepgaand in op
meridianen (energiebanen) en acupunctuurpunten
van het lichaam. Qigong is niet afkomstig uit de
gevechtssport maar uit een zeer lange oude studie
van de Chinese geneeskunde. Zij bewijst reeds
jaren haar sterke werking en wordt in de door ons
omringende landen al erkend door de ziekenfondsen
als preventie tegen ziekte. Door middel van gerichte
bewegingen van het lichaam heft Qigong de
blokkades op daar waar de energie gestagneerd is.
Dit bevordert je gezondheid, immuniteit en vitaliteit.
Pezen versterken, gewrichten worden soepel zodat
energie betere doorstroming krijgt. Fysiek en
mentaal kom je in evenwicht.

Voor de cursussen Qigong, Taiji, Yoga en
Dansen kan je een proefles volgen. Je kan je
hiervoor inschrijven en betaalt € 15. Schrijf
je je na de proefles definitief in,
dan wordt de € 15 verrekend in het
totale inschrijvingsbedrag. Voor een proefles
kan enkel aan het onthaal of telefonisch
ingeschreven worden. Een proefles is
mogelijk de eerste les van de reeks.
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BEWEGING

10 SESSIES VANAF DI 1 SEPTEMBER

BEWEGING

BEWEGING

Taiji

Yoga

Paul Vandecruys

Nicole Leliaert
9.15 - 10.45 uur

10 SESSIES VANAF VRIJDAG 4 SEPTEMBER

BEWEGING

Starters/initiatie: 14.15 - 15.45 uur – code 20ECU58
Beginners: 12.30 - 14 uur – code 20ECU59
Gemiddeld niveau: 8.45 - 10.15 uur – code 20ECU60
Gevorderden: 10.30 - 12 uur – code 20ECU61
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas

12 SESSIES VANAF DI 22 SEPTEMBER

code 20ECU66
12 SESSIES VANAF DONDERDAG 24 SEPTEMBER

code 20ECU67
Alle niveaus, ook voor beginners.
Prijs per 12 sessies: € 154 / € 144 KH Uitpas

10 SESSIES VANAF VRIJDAG 20 NOVEMBER

Starters/initiatie: 14.15 – 15.45 uur – code 20ECU62
Beginners: 12.30 – 14 uur – code 20ECU63
Gemiddeld niveau: 8.45 – 10.15 uur – code 20ECU64
Gevorderden: 10.30 – 12 uur – code 20ECU65
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas
SESSIES 2021

SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Nicole (Yoga Nirmla) werkt volgens de Critical
Alignment Yoga-stijl, een stijl waarbij het heel
correct uitwerken van de houdingen (asana’s)
centraal staat. Met behulp van tools (strip en
rolletje) kan men specifieke zones in de rug
centraliseren. Zo worden we bewuster van ons
lichaam en maken we stijvere zones vrij. We warmen
het lichaam geleidelijk aan op om uiteindelijk naar
één thema toe te werken.

zie cultuur.knokke-heist.be

Taiji is een vanuit de krijgskunst ontstane
beweging om het lichaam in balans te brengen
en om spieren en gewrichten soepeler en
sterker te maken. Vanuit de zachtheid wordt
de innerlijke kracht versterkt. Dit allemaal
met de juiste ademhaling, beweging, spanning
en ontspanning. Het is een zachtmoedig
systeem ter bevordering van gezondheid
en vitaliteit, een serene geest en heldere
gedachten. Heel ontspannend gebracht,
in een aangename sfeer door docent Paul
Vandecruys. Hij genoot zijn opleiding aan de
sportuniversiteit van Beijing en vervolmaakt
zich nog steeds in bijkomende technieken.

Yoga Nirmla staat bekend voor
houdingcorrectie en het anatomisch
gedetailleerd uitwerken van elke houding.
Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje
om op te rollen) en yogamatje, nodig voor de
les, kunnen respectievelijk voor 75 en 60 euro
aangekocht worden bij de lesgeefster.
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BEWEGING

BEWEGING

After work
yoga

In deze lessenreeks word je je op een rustige
manier bewust van je houding, van hoe je beweegt
en ook vaak compenseert. Met behulp van twee
tools versoepel je stijve zones zoals de bovenrug of
schouders. Maar ook de onderrug is soms heel stijf
van het vele zitten of staan. Geef je wervelkolom
nieuw leven en souplesse en pak je houding
grondig aan. De lessen zijn uitgewerkt op maat en
toegankelijk voor alle niveaus, ook beginners.

Nicole Leliaert
9 SESSIES VANAF DI 22 SEPTEMBER

17.30 - 18.30 uur – code 20ECU68
Prijs per 9 sessies: € 94,50 / € 85,50 KH Uitpas

Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje
om op te rollen) en yogamatje, nodig voor de
les, kunnen respectievelijk voor 75 en 60 euro
aangekocht worden bij de lesgeefster.

SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be
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BEWEGING

Zachte
tai chi:
welzijn voor
iedereen
Sandrine Weckx
14.30 - 16 uur
5 SESSIES VANAF MA 5 OKTOBER

code 20ECU84

BEWEGING

Tibetaanse
yoga
Amanda Samaey
17 - 18 uur
5 SESSIES VANAF DO 1 OKTOBER

code 20ECU105
Prijs per 5 sessies: € 70 / € 60 KH Uitpas
6 SESSIES VANAF DO 12 NOVEMBER

code 20ECU106
Prijs per 6 sessies: € 82 / € 72 KH Uitpas

5 SESSIES VANAF MA 16 NOVEMBER

code 20ECU85
Prijs per 5 sessies:
€ 70 / € 60 KH Uitpas
SESSIES 2021
BEWEGING

zie cultuur.knokke-heist.be
Tai chi is oorspronkelijk een
Chinese krijgskunst en wordt
nu voornamelijk beoefend om
gezondheid en algemeen welzijn
te bevorderen. Deze Chinese
bewegingsleer is zowel een totale
oefening als een plezierige sport
voor lichaam en geest, jong en
oud, op eigen ritme. De nadruk
wordt gelegd op evenwichtige,
ontspannende bewegingen,
gunstig voor innerlijke rust,
alertheid, geheugen, lenigheid,
spiersterkte, flexibiliteit van
de gewrichten, verlicht reuma,
artritis … en draagt bij aan
valpreventie voor senioren.

Lu Jong heeft zijn roots in de Tibetaanse cultuur en het Tibetaanse
Boeddhisme. Deze yoga werd ontwikkeld om preventief aan
gezondheidszorg te doen. Het ruwe klimaat en de bergachtige streek
zorgden er immers voor dat mensen meer op zichzelf aangewezen waren
wat gezondheidszorg betreft. Lu betekent lichaam, Jong betekent training
of transformatie. Lu Jong is een laagdrempelige yoga die bestaat uit 21
heilzame oefeningen. Deze oefeningen zijn zachte bewegingen, stretches
die gecombineerd worden met ademhaling met de bedoeling om blokkades
in je fysieke lichaam op te lossen en je mind tot rust te brengen.
De oefeningen zijn door lama Tulku Lobsang doorgegeven en zo
samengesteld dat ze voor iedereen uit te voeren zijn. Tezelfdertijd hebben
de oefeningen een zeer deugddoend, diepe meditatieve en helende
werking. Een aanrader voor iedereen die op een zachte en rustige wijze
yoga wil beoefenen en ook openheid en rust wil ervaren.

Sandrine Weckx werd tevens
door dr. Paul Lam, arts en Tai
Chi meester, gecertifieerd TCE
& TCAF instructeur. De helende
effecten van deze vorm van Tai
Chi zijn Sandrine haar prioriteit.
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BEWEGING

Kundalini
yoga
Amanda Samaey
19.30 - 21 uur
5 SESSIES VANAF DO 1 OKTOBER

code 20ECU107
Prijs per 5 sessies: € 70 / € 60 KH Uitpas
6 SESSIES VANAF DO 12 NOVEMBER

code 20ECU100
Prijs per 6 sessies: € 82 / € 72 KH Uitpas

Kundalini yoga is een krachtige en dynamische yoga
die verder reikt dan een puur fysieke inspanning.

BEWEGING

Door de unieke combinatie van verschillende
technieken zoals o.a. beweging, bepaalde
ademritmes, handposities, samentrekken van
spieren, mantra en meditatie ondersteun je de
kracht en vitaliteit in je lichaam en ervaar je meer
rust en helderheid. Kundalini yoga bevordert
je gezondheid op alle niveaus en draagt bij tot
meer bewustzijn. De les is zo samengesteld
dat er ruimte is voor opwarming, een reeks
oefeningen, een moment van diepe ontspanning
en meditatie. Hou je van uitdaging, diepgang
en dynamiek, heb je nood aan meer verbinding
met de essentie, dan is deze yoga iets voor jou.
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BEWEGING / DANS

DANS

DANS

Dansen

Disco swing

Linda Dubois

Linda Dubois

14.15 - 15.45 uur

8 SESSIES VANAF VR 2 OKTOBER

15 - 16 uur – code 20ECU72
Prijs per 8 sessies: € 70 / € 64 KH Uitpas

12 SESSIES VANAF DO 10 SEPTEMBER

code 20ECU69
12 SESSIES VANAF DO 10 DECEMBER

code 20ECU70

Disco swing wordt zowel op moderne als op
typische disco nummers gedanst. Barry White,
Gloria Gaynor, Tavares ... Voel jij je een beetje
onzeker over je danskunsten, dan is deze dans
zeker iets voor jou! Deze dans heeft een eenvoudig
ritme en is geschikt voor elke leeftijd.

Prijs per 12 sessies: € 106 / € 96 KH Uitpas
SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

BEWEGING

Dansen zit in je bloed en je droomt er al lang van
om een danscursus te volgen, maar je vindt geen
danspartner die mee wil? Kom dan maar eens langs:
een ondeugende slowfox, verleidelijke rumba,
zwoele tango, pittige chachacha, leuke charleston
en slepende Engelse wals komen aan bod. Al deze
ritmes worden los en zonder partner gedanst.

DANS

Salsa
Linda Dubois

OPGELET!
Voor volgende cursussen 'Disco Swing en
Salsa', heb je wel een danspartner nodig.
Dat hoeft niet zo nodig dame-heer te zijn.
Een danspaar kan net zo goed twee dames
als twee heren zijn. Voorkennis van dansen
is niet nodig, de lessen worden gegeven op
een rustige en aangename manier door een
ervaren en enthousiast danskoppel.

3 SESSIES VANAF VR 4 DECEMBER

15 - 16 uur – code 20ECU91
Prijs per 3 sessies: € 30 / € 24 KH Uitpas

Salsa, de verzamelnaam voor Mambo, Merengue,
Bachata, Cumbia en nog andere heupwiegende
variaties. Gooi die heupen los, breng een brede
glimlach mee, en kom naar deze 3 lessen om de
basispassen en eenvoudige figuren te leren!
Er wordt voldoende tijd gespendeerd
aan het inoefenen van de verschillende
plezierige combinaties!

VOOR ELK VAN DEZE
DANSCURSUSSEN IS
VOORKENNIS VAN DANSEN
NIET NODIG. HET IS GESCHIKT
VOOR ELKE LEEFTIJD.
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BEWEGING

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Smartphone
en tablet
voor de
beginnende
gebruiker
Seniornet
Vlaanderen
MULTIMEDIA

ANDROID - 4 SESSIES VANAF
MA 28 SEPTEMBER

14 - 17 uur – code 20ECU79
APPLE - 4 SESSIES VANAF
MA 18 JANUARI

14 - 17 uur – code 21ECU23
Prijs per 4 sessies:
€ 48 / € 40 KH Uitpas
SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be
Deze cursus is bedoeld voor
mensen die nog maar pas hun
toestel aankochten (enkele
weken of maanden). Maar ook
wie al langer het toestel gebruikt,
maar nog nooit gericht les
erover kreeg, alles aan zichzelf
aanleerde of af en toe iets van
een ander opstak, is welkom.
De cursus voor Apple start
pas in januari, maar je kan
vanaf oktober alvast een
startcursus van de seniorenraad
volgen in de bibliotheek.
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Smartphone
en tablet: de
gevorderde
gebruiker

Smartphone
en tablet:
de ervaren
gebruiker

Leuke en
nuttige apps
op je iPhone
en iPad

Seniornet
Vlaanderen

Seniornet
Vlaanderen

Seniornet
Vlaanderen

ANDROID - 3 SESSIES VANAF
MA 16 NOVEMBER

APPLE - 4 SESSIES VANAF
MA 9 NOVEMBER

14 - 17 uur – code 20ECU80

14 - 17 uur – code 20ECU78
Prijs per 4 sessies:
€ 48 / € 40 KH Uitpas

APPLE - 3 SESSIES VANAF
WO 18 NOVEMBER

14 - 17 uur – code 20ECU73
Prijs per 3 sessies:
€ 36 / € 30 KH Uitpas
SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Beheers je je toestel al
en kan je het al matig
bedienen voor een aantal
verschillende zaken? Dankzij
deze cursus besef je dat je
nog veel meer kan leren
en uit je toestel halen.

WO 16 DECEMBER

14 - 17 uur – code 20ELZ09
Prijs: € 15 / € 13 KH Uitpas

Interactieve lezing waarin je
leuke en nuttige apps leert
kennen voor je iPhone en iPad.

Deze cursus is bedoeld voor
mensen die hun toestel
dagelijks meerdere keren
gebruiken. Kan je zelf al apps
downloaden en wil je graag
alle instellingen van je toestel
leren kennen? In deze cursus
ontdek je nog meer bruikbare
apps en mogelijkheden.

OPGELET!
De werking van een iPhone / iPad (Apple) is helemaal anders
dan de werking van een smartphone / tablet met Android
besturing (bv. een Samsung). Om de verschillende systemen
niet te vermengen en verwarring te voorkomen, worden aparte
cursussen aangeboden.
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS
Iedereen is welkom voor deze cursussen.
 Ben je een leerling van MAAK|academie? Goed nieuws,
je kan onderstaande cursussen volgen als onderdeel van je lessenpakket.
Voor meer informatie, surf naar maak.knokke-heist.be.
Inschrijving hiervoor kan enkel aan het onthaal of telefonisch als leerling van MAAK.

MUZIEKGESCHIEDENIS

KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

Interessante composities –
verrassende klanken
Katrien Vermeersch
de Holbergsuite van E. Grieg, de Vuurvogel van
I. Stravinsky, het Italiaans Capriccio van P.I.
Tsjaikovsky, De zwaan van Tuonela van J. Sibelius,
Pacific 231 van A. Honegger …

3 SESSIES OP WO 23, 30 SEPTEMBER EN 7 OKTOBER

9 - 12 uur – code 20ECU81
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas

Bewuster en intenser luisteren naar muziek
wordt mogelijk dankzij een specifieke toelichting
bij gevarieerde orkest- en balletmuziek zoals

Een uitgebreide syllabus wordt aangeboden.
Een muzikale voorkennis is niet vereist.
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MUZIEKGESCHIEDENIS

Vreugde en
verdriet
in muziek

Kunst na WOII:
1945 tot 1980
Eveline Heylen
2 SESSIES OP ZA 14 EN 28 NOVEMBER

9.30 - 12 uur – code 20ECU83
Prijs per 2 sessies: € 42 / € 36 KH Uitpas

Katrien Vermeersch

Na de Tweede Wereldoorlog neemt New York de rol
van Parijs over. De verhoudingen in de wereld van
de kunst worden helemaal herschikt. Amerika trekt
nieuwe stromingen op gang en neemt afstand van
de traditionele zoektocht naar het schone. In dit
tweeluik onderzoeken we de aard van het abstract
expressionisme, action painting, colorfield painting,
matiërisme, art brut, cobra. Je maakt kennis met de
speelse popart en het nouveau réalisme, maar ook
met conceptuele kunst en nieuwe avant-garde waar
begrippen als happening, fluxus, performance …
een rol spelen. We doorgronden het minimalisme,
de land art, body art en zoveel meer. Kunstenaars
als Pollock, Rothko, Dubuffet, Klein, Warhol …
passeren allemaal de revue. Je leert hun werk
kennen en ontdekt de actie-reactie patronen die
de tweede helft van de vorige eeuw kenmerken.

3 SESSIES VANAF WO 18 NOVEMBER

9 - 12 uur – code 20ECU82
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas

SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Muziek kan vrolijk stemmen, energie geven, doen
denken of dromen … Muziek van Händel, Bach,
Rodrigo, Mahler, Vivaldi, Schubert, Tsjaikovsky …
zal je ziel zeker niet onberoerd laten.
Elk muziekfragment wordt uitgebreid toegelicht.
Na de sessie kan je thuis nog eens grasduinen in
de boeiende documentatiemap.
Toegankelijk voor iedereen.
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KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

KUNSTGESCHIEDENIS

WELZIJN
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WELZIJN

WELZIJN

WELZIJN

Mindfulness
en Y in Yoga
Jessy Zander
10 SESSIES VANAF MA 5 OKTOBER

19.30 - 21 uur – code 20ECU90
Prijs per 10 sessies:
€ 130 / € 120 KH Uitpas

SESSIES 2021

In deze lessenreeks staat de balans
tussen lichaam en geest centraal.
Mindfulness is een aandachttraining
die ondersteuning biedt om ervoor te
zorgen dat je beter leert omgaan met
dagdagelijkse stress en uitdagingen.
De verschillende technieken helpen
je om spanning los te laten en zowel
je lichaam als geest in een staat van
diepe ontspanning te brengen. Je leert
om in het hier en nu te zijn op een
accepterende manier, wat resulteert in
een meer positieve levenshouding.
Je zal je ook meer bewust worden van
de gedachtestroom van je rusteloze
geest en leert deze te doorbreken. De
combinatie met Yin Yoga poses zorgt voor
een sterk, gezond en soepel lichaam,
een hoger energieniveau, een sterker
immuunsysteem en een duidelijke
vermindering van stress- en pijnklachten.
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Workshop:
voetreflexologie
Hilde Baele
4 SESSIES VANAF WO 7 OKTOBER

19 - 21 uur – code 20ECU88
Prijs per 4 sessies:
€ 70 / € 60 KH Uitpas

Alle lichaamsdelen staan via zenuwen
in verbinding met zones op de voeten,
de handen en de oren. Drukmassage
of reflexologie kan energieblokkades
opheffen, waardoor allerhande klachten
kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.
Tijdens deze praktijksessies leer je de
lokalisatie van de reflexzones op de
voeten en hoe je met drukmassages
deze zones kunt behandelen.
Uiteraard hoort een ontspannende
voetmassage ook bij de cursus.

WELZIJN

zie cultuur.knokke-heist.be

WELZIJN

WELZIJN

Workshop:
Ecologische
poetsproducten

Zelf je poetsproducten maken is goed voor het
milieu, maar ook voor je gezondheid… en je
portemonnee. Commerciële schoonmaakproducten
bevatten vaak vluchtige chemische stoffen die
schadelijk zijn voor je gezondheid en de omgeving.
Als je zelf poetsproducten maakt, verklein je ook
de afvalberg want je kan je verpakkingen steeds
hergebruiken. Tijdens deze inspirerende workshop
maak je maar liefst vijf verschillende poetsproducten:
waspoeder, wc-reiniger, allesreiniger met Savon
Noir, desinfecterende reiniger, citroen schuurcrème.
Je maakt alles zelf en neemt de producten in mooie
verpakkingen mee naar huis. Ook de recepten krijg je
mee zodat je daarna zelf aan de slag kunt.

Anne Drake / Nathalie Puystjens
DO 22 OKTOBER

15 - 17 uur – code 20ECU102
DO 22 OKTOBER

19 - 21 uur – code 20ECU101

Anne Drake publiceerde twee boeken: 'Doe het zelf!
Ecologie op hoge hakken' en 'Eco Lifestyle. Aan de
slag!' Haar ambassadrice Nathalie Puystjens uit
Brugge geeft deze inspirerende workshop.

Prijs per sessie:
€ 75 / € 65 KH Uitpas
(inclusief producten)
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FILOSOFIE

FILOSOFIE

FILOSOFIE

Leesclub
politieke
filosofie
André Mobouck &
Guido Vissers - vrijwilligers
10 SESSIES: VR 2 OKTOBER,
23 OKTOBER, 27 NOVEMBER,
18 DECEMBER, 29 JANUARI,
19 FEBRUARI, 26 MAART, 23 APRIL,
28 MEI, 25 JUNI

14 - 17 uur – code 20EVW08
Prijs per 10 sessies: € 60 / € 50
KH Uitpas

WELZIJN

SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be
In de filosofische leesclub is
iedereen welkom. Je leest en
becommentarieert filosofische
teksten, onder begeleiding
in een gezellige sfeer. Deze
teksten kunnen Nederlands,
Engels, Frans of Duitstalig zijn.
In een eerste fase lees en
reflecteer je over wat de grote
filosofen hebben geschreven
met betrekking tot politieke
filosofie. In een tweede
fase ga je dieper in op de
politiek filosofische thema’s
en daarna discussiëren en
bespreken we de onderwerpen,
zoals macht, eigendom,
rechtvaardigheid … Een
interactieve leesgroep waar
iedereen aan het woord komt
en waar je samen werkt op een
uitgekozen illustratieve tekst.

NIEUW!

Workshop: een socratisch
gesprek leren voeren
Prof. Dr. Jan De Maeyer (UGent) - vrijwilliger
4 SESSIES: WO 7, 14, 21, 28 OKTOBER

14 - 16 uur – code 20EVW30
Prijs per 4 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas

De wijze waarop Socrates gesprekken voerde met zijn tijdsgenoten zijn
een inspiratiebron geweest voor heel wat varianten die vandaag op school
kunnen worden toegepast. In deze workshop ga je aan de slag met de
methode van Mc Call. Maak kennis met de 'community of inquiry' of hoe
je van elkaar leert. In de eerste sessie wordt de methodiek uitgelegd. In
de drie daaropvolgende sessies wordt de theorie toegepast en krijgt de
gespreksleider de kans om een gesprek socratisch te begeleiden.
De workshop is in eerste plaats bedoeld voor leerkrachten
van zowel basis als secundair onderwijs.
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TAALCURSUSSEN

NEDERL ANDS

Halfgevorderen
Mado Pauwels - vrijwilliger
VANAF VR 2 OKTOBER

14.30 - 16 uur – code 20EVW21
Andere prijs: € 60 / € 50 KH Uitpas

CURSUSSEN

Onze cursussen gaan door in een gemoedelijke,
niet-schoolse sfeer en worden gegeven door
enthousiaste (vrijwillige) lesgevers die met
veel toewijding hun kennis willen delen. Daar
hoort uiteraard ook een gezellige koffiepauze in
CaféCultuur bij. En niet te vergeten de nieuwe
ontmoetingen en sociale contacten die even
belangrijk zijn als het verwerven van nieuwe kennis.

Deze cursus is niet geschikt voor beginners. Je moet
al een basiskennis hebben van het Nederlands om
in te schrijven. Je woordenschat en grammatica
worden verder uitgebreid en ingeoefend.
Elke derde vrijdag van de maand is er geen les.
FRANS

Deze reeksen starten vanaf oktober en lopen tot
de paasvakantie. Ze gaan wekelijks door met
uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.

Initiatie
Mado Pauwels - vrijwilliger
VANAF VR 2 OKTOBER

Prijs voor de reeks:
€ 70 / € 60 KH Uitpas (inclusief kopieën)
Afwijkende prijzen en data kan je vinden bij de cursus zelf.

10 - 11.30 uur – code 20EVW22
Andere prijs: € 60 / € 50 KH Uitpas

Je hebt hiervoor geen voorkennis nodig, we starten
van bij het prille begin ‘oui et non’.

Voor deze cursussen kan je een proefles volgen.
Je kan je hiervoor inschrijven en betaalt € 5.
Schrijf je je na de proefles definitief in, dan wordt de
€ 5 verrekend in het totale inschrijvingsbedrag.

Elke derde vrijdag van de maand is er geen les.

Conversatie
Nadine Pauwels - vrijwilliger

Voor een proefles kan enkel aan het onthaal of
telefonisch ingeschreven worden. Een proefles is
enkel mogelijk voor de eerste les van de reeks.

VANAF VR 2 OKTOBER

9.30 - 11 uur – code 20EVW23

Aangezien het hierbij de bedoeling is dat je zonder
problemen een gesprek kunt voeren, moet je je reeds
kunnen behelpen in het Frans. De focus ligt vooral
op het spreken, we maken hiervoor gebruik van
thema’s uit het nieuws.

NIVEAUS

Je hebt geen voorkennis.
Je kent de taal al een beetje.
Je wil je kennis verder uitbreiden.
Je wil de taal vlotter leren spreken.
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ENGELS

Initiatie

Conversatie

Henri Bulinckx - vrijwilliger

Monique Van Berckelaer - vrijwilliger

VANAF MA 5 OKTOBER

VANAF VR 9 OKTOBER

14 - 16 uur – code 20EVW34
Andere prijs: € 36 / € 31 KH Uitpas

10 - 11.30 uur – code 20EVW28

Hier wordt je spreekvaardigheid op
gevorderd niveau verscherpt. De thema’s
worden bepaald door de actualiteit en door
de interesses van de medecursisten.

Start met het leren van de Engelse taal!
Stap voor stap leer je de beginselen van
deze veel gesproken taal. Je hoeft geen
voorkennis te hebben.

Yvonne Colston

Beginners

VANAF VR 2 OKTOBER

Deanna Jacobs - vrijwilliger

10 - 11.30 uur – code 20ECU89

VANAF WO 7 OKTOBER

In een gemoedelijke, niet-schoolse sfeer kan
iedereen bij ons terecht. In deze Engelse taalcursus
ligt de nadruk op spreken. Je moet al een aardig
mondje Engels spreken om deze cursus te kunnen
volgen.

10 - 11.30 uur – code 20EVW26

Na het volgen van deze cursus zal je al een
gesprek kunnen voeren in het Engels. Je moet
al een beetje de taal kennen om in te schrijven
voor deze cursus.

Halfgevorderden
Margaret Harmston - vrijwilliger
VANAF DO 1 OKTOBER

10 - 11.30 uur – code 20EVW27

Wil je de Engelse taal verder onder de knie
krijgen, vlotter leren spreken maar tevens ook
je grammatica bijsturen dan is deze cursus
Engels halfgevorderden iets voor jou.
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CURSUSSEN

Conversatie

Deze cursus loopt t.e.m. 1 februari.

SPAANS

Initiatie
Denise Obreno
VANAF DI 6 OKTOBER

9.30 - 11.30 uur – code 20ECU87

Ben je op vakantie in Spanje
gepassioneerd geraakt door
de Spaanse taal, keuken en
cultuur? Redenen genoeg
om Spaans te komen leren.
In deze cursus proberen we
zelfredzaamheid te verwerven
om ons in alledaagse situaties
uit de slag te kunnen trekken.

CURSUSSEN

De prijs voor deze cursus is
exclusief handboek, kostprijs
ongeveer € 43, inclusief kopieën.
De lesgeefster zal het boek bestellen
tijdens de eerste lesweek.

Beginners
Denise Obreno

Conversatie
Danté Salazar - vrijwilliger
VANAF WO 7 OKTOBER

VANAF MA 5 OKTOBER

14 - 16 uur – code 20EVW24

9.30 - 11.30 uur – code 20ECU86

Heb je al wat voorkennis
(± 20 lesuren) en wil je graag
je zelfredzaamheid uitbreiden?
Dan kan je gerust inpikken
om je verder te verdiepen in
de Spaanse taal. Zo zal je je in
alledaagse situaties steeds beter
uit de slag kunnen trekken.

Deze cursus bereidt je voor op gesprekken in het
Spaans. Spaans spreken, luisteren en uitgebreid
converseren. Je moet al enige kennis hebben van
het Spaans om in te schrijven voor deze cursus.

Conversatie

+

Emilia Alonso Y Moreno - vrijwilliger
VANAF MA 5 OKTOBER

De prijs voor deze cursus is
exclusief handboek, kostprijs
ongeveer € 43, inclusief kopieën.
De lesgeefster zal het boek bestellen
tijdens de eerste lesweek.

10 - 12 uur – code 20EVW25

Naargelang niveau wordt er in kleine groepjes gewerkt.
Iedereen kan zo naar eigen vermogen z’n Spaans
spreken oefenen. Je moet al een aardig mondje Spaans
spreken om in te schrijven voor deze cursus.
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Initiatie

Gevorderden

Martine Denoyel

Johan Meyns - vrijwilliger

VANAF DI 6 OKTOBER

VANAF DO 1 OKTOBER (STARTDATUM O.V.)

14 - 16 uur – code 20ECU95

10 - 12 uur – code 20EVW31

Bella Italia! Italiaanse uitspraak, woordenschat
en grammatica, muziek en quiz, zijn de
ingrediënten van deze cursus. Er is geen
voorkennis vereist om in te stappen.

In deze cursus vervolmaak je je woordenschat en
grammatica, maar de nadruk ligt wel op het spreken van
het Italiaans. Je moet al tamelijk vlot overweg kunnen in
het Italiaans om deze cursus te kunnen volgen.

Beginners

Conversatie

Martine Denoyel

Johan Meyns - vrijwilliger

VANAF DI 6 OKTOBER

VANAF VR 2 OKTOBER (STARTDATUM O.V.)

16 - 18 uur – code 20ECU96

10 - 12 uur – code 20EVW29

Wil je grondiger Italiaans leren spreken,
schrijf dan in voor deze cursus. Je moet
al een basiskennis van deze taal bezitten
om deze cursus te kunnen volgen.

In deze cursus vervolmaak je je woordenschat en
grammatica, maar de nadruk ligt wel op het spreken van
het Italiaans. Je moet al tamelijk vlot overweg kunnen in
het Italiaans om deze cursus te kunnen volgen.
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CURSUSSEN

ITALIAANS

TAALWORKSHOPS

Voor deze workshops kan je geen proefles volgen.

TALEN

Taalbad

Ik probeer Nederlands
te begrijpen

Maximale vooruitgang in een minimum van tijd,
door ‘immersie’ (onderdompeling in de taal). Vooral
mondelinge taalbeheersing. Zeer praktisch en
onmiddellijk bruikbare kennis.

VAN MA 16 TOT EN MET VR 20 NOVEMBER

code 20EVW15

In dit taalbad ligt de nadruk op
woordenschat (elementair).

Voor elke reeks instapmoment op maandag,
met telkens gedurende 1 week les.
CURSUSSEN

Guy Baeyens - vrijwilliger

Ik probeer Nederlandse
zinnen te maken

9.30 - 12 uur
Prijs per 5 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas
(inclusief kopieën)

code 20EVW16

VAN MA 7 TOT EN MET VR 11 DECEMBER

SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

In dit taalbad ligt de nadruk op
durven spreken (basic).

Frans conversatie
gevorderden
VAN MA 12 TOT EN MET VR 16 OKTOBER

code 20EVW14
SESSIES 2021

zie cultuur.knokke-heist.be

Altijd al vloeiend Frans willen spreken?
In deze cursus kan je je Frans opfrissen
en naar een hoger niveau tillen. Eén week
onderdompeling biedt resultaat!
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CREATIEF MET TEXTIEL

Deze reeksen starten vanaf oktober en lopen tot
de paasvakantie. Ze gaan wekelijks door met
uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.
Prijs voor de reeks: € 70 / € 60 KH Uitpas
(inclusief kopieën)

CREATIEF

Kledij maken
Christiane Amys - vrijwilliger
VANAF MA 5 OKTOBER (STARTDATUM O.V.)

14 - 17 uur – code 20EVW10

Kan je al overweg met een naaimachine, een patroon
lezen, gebruiken en stof knippen? In deze cursus krijg
je professionele begeleiding om je te verdiepen in
alle technieken. Je leert kledingstukken maken die
volledig afgestemd zijn op je eigen smaak en maat.
De cursus is niet toegankelijk voor beginners.
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CREATIEF

Deze cursussen gaan door in een gemoedelijke,
niet-schoolse sfeer en worden gegeven door
enthousiaste (vrijwillige) lesgevers die met
veel toewijding hun kennis willen delen. Daar
hoort uiteraard ook een gezellige koffiepauze
in CaféCultuur bij. Je leert bovendien nieuwe
mensen kennen, wat minstens even belangrijk
is als het verwerven van nieuwe kennis.

CREATIEF
CREATIEF

CREATIEF

Breien

Borduren

Lieve Van Lierop - vrijwilliger

Martine Goethals - vrijwilliger

VANAF DO 1 OKTOBER

VANAF DI 6 OKTOBER

14 - 17 uur – code 20EVW11

14 - 17 uur – code 20EVW12

Vandaag is breien weer helemaal in! In
deze cursus ontdek je hoe je zelf de leukste
truien en sjaals kan breien. Ideaal voor wie
de eerste brei-stappen wil zetten of voor de
meer gevorderden in het breien, iedereen is
welkom. Je brengt je eigen materiaal mee.
Weet je het niet zo goed, koop dan enkel het
noodzakelijke en vraag advies aan de lesgeefster.

Altijd al willen leren borduren? Je leert hoe je een
patroon moet lezen, welk materiaal je nodig hebt
en hoe je je eerste steekjes zet. Of je nu beginner
bent of al meer ervaren, deze cursus staat open voor
iedereen die creatief wil borduren. Je moet je eigen
materiaal aankopen en meebrengen. Weet je het niet
zo goed, koop dan enkel het noodzakelijke en vraag
advies aan de lesgeefster.
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TIPS & TRICKS
Nieuw!

TIPS & TRICKS

Tips & tricks op de
werkvloer – verhoog
je capaciteiten!

Fiets repair workshop
Ivan Martens - vrijwilliger

Henri Bulinckx - vrijwilliger

4 SESSIES OP WO 7, 14, 21 EN 28 OKTOBER

14 - 15.30 uur – code 20EVW32
DO 15, 22 EN 29 OKTOBER

4 SESSIES OP ZA 10, 17, 24 EN 31 OKTOBER

19 - 21 uur – code 20EVW36
Prijs per 3 sessies: € 20 / € 15 KH Uitpas

9.30 - 11 uur – code 20EVW37
Prijs per 4 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas
Locatie: Jeugdcentrum De Marge

Ervaren commercieel directeur met een
passie voor klanten, mensen, training en
raadgever (mentoring) helpt je te begrijpen hoe
organisaties werken, hoe beslissingen worden
genomen en onderzoekt manieren om je kansen
binnen de organisatie te maximaliseren.

Je komt het maar tegen: een platte band, het
licht werkt niet meer, de ketting is van het
rad ... maar je kind heeft zijn/haar fiets nodig
om naar school te rijden. Dan kan je maar
beter voorbereid zijn en dit kan je leren in
onze ‘doe het zelf’ fiets repair workshop!

De uiteindelijke bedoeling is om beter te
begrijpen hoe je in het (bedrijfs)plaatje
past, je sterktes/capaciteiten te kennen en
te verbeteren om zodoende je kansen op
succes te vergroten/maximaliseren.

De fiets repair workshop is dé plek om simpele
problemen zelf te leren oplossen. Onze fietstechnieker
helpt je hier graag mee. Heb je een probleem aan
banden, kettingen, verlichting, remmen, wielen en
versnellingen en wil je dit zelf leren aanpakken?
Schrijf je dan zeker in voor één van deze workshops.
Let wel, breng zelf de nodige vervangstukken mee.
Niet geschikt voor elektrische fietsen.

Er wordt een forum aangeboden om
onderwerpen te delen/bespreken en ideeën/
suggesties te vinden om ze aan te pakken.
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TIPS & TRICKS

TIPS & TRICKS

Wordt verwacht
Het volledige aanbod vind je op cultuur.knokke-heist.be.
Vanaf 24 augustus om 8.30 uur kan je tickets kopen of inschrijven.

JANUARI

Mindfulness
(en yin yoga)

After work yoga
10 SESSIES VANAF
DI 12 JANUARI

code 21ECU19

DI 26 JANUARI

code 21ECU39

6 SESSIES VANAF
MA 4 JANUARI

code 21ECU34

Muziekgeschiedenis:
muziek en humor

Zachte tai chi:
welzijn voor
iedereen
6 SESSIES VANAF
MA 4 JANUARI

code 21ECU31

Trendy koken:
vegetarisch met
ster allure

3 SESSIES WO 27 JANUARI,
3 EN 10 FEBRUARI

code 21ECU27
Ballroom en latin

CURSUSSEN

Ballroom en latin
8 SESSIES VANAF
VR 15 JANUARI

code 21ECU22

Leesclub filosofie
6 SESSIES: VR 29 JANUARI,
19 FEBRUARI, 26 MAART,
23 APRIL, 28 MEI, 25 JUNI

code 21EVW01

Smartphone
en tablet: de
beginnende
gebruiker

FEBRUARI

APPLE - 4 SESSIES VANAF
MA 18 JANUARI

Yoga
12 SESSIES VANAF
DI 5 JANUARI

code 21ECU15
12 SESSIES VANAF
DO 7 JANUARI

code 21ECU17

Bakken en
patisserie: kleine
boterroomgebakjes

code 21ECU23

Smartphone
en tablet: de
beginnende
gebruiker
ANDROID - 4 SESSIES VANAF
WO 20 JANUARI

code 21ECU25

Frans conversatie
gevorderden

DI 12 JANUARI

VAN MA 25 TOT EN MET
VR 29 JANUARI

code 21EVW05

code 21EVW03
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Moestuinieren,
hoe ga je te werk
5 SESSIES: ZA 13 FEBRUARI,
ZA 13 MAART, ZA 10 APRIL,
ZA 08 MEI, ZA 12 JUNI

code 21EVW09

DI 2 FEBRUARI

code 21EVW06

Discussie /
leesgroep
politieke filosofie
3 SESSIES: VR 5 FEBRUARI,
5 MAART, 16 APRIL

code 21EVW02

Ik probeer
Nederlands te
spreken
VAN MA 8 TOT EN MET
VRIJDAG 12 FEBRUARI

code 21EVW04

Vegetarisch koken:
vegetarische
ovenschotels
MA 8 FEBRUARI

code 21ECU37

Taiji
10 SESSIES VANAF
VR 12 FEBRUARI

code 21ECU07, 21ECU08,
21ECU09, 21ECU10

Zachte tai chi:
welzijn voor
iedereen
6 SESSIES VANAF
MA 22 FEBRUARI

code 21ECU32

Smartphone
en tablet: de
gevorderde
gebruiker
ANDROID - 3 SESSIES VANAF
WO 10 MAART

code 21ECU26

Trendy koken:
streetfood de
wereld rond
DI 23 MAART

Trendy koken:
Bella Italia, Italië
op z’n best
DO 25 FEBRUARI

code 21ECU40

Kunstgeschiedenis:
kunst na WOII:
1980 tot heden

code 21ECU41

Dansen
10 SESSIES VANAF
DO 25 MAART

code 21ECU21

APRIL
CURSUSSEN

Bakken en
patisserie: zachte
luxe degen

2 SESSIES ZA 27 FEBRUARI
EN 13 MAART

code 21ECU29

MAART

Bakken en
patisserie:
tarte sablé
DI 2 MAART

code 21EVW07

Gezond koken:
koken voor een slim
en gezond gewicht
9 - 12 UUR – DI 9 FEBRUARI

Smartphone
en tablet: de
gevorderde
gebruiker
APPLE - 3 SESSIES VANAF
MA 8 MAART

Workshop:
natuurlijke
cosmetica
DO 1 APRIL

code 21ECU45

code 21ECU35

code 21ECU24

Qigong

Gezond koken:
voeding en kanker

Zachte tai chi:
welzijn voor
iedereen

9 - 12 UUR – DI 9 MAART

10 SESSIES VANAF MA 19 APRIL

10 SESSIES VANAF
DI 9 FEBRUARI

code 21ECU01, 21ECU02, 21ECU03

code 21ECU36
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code 21ECU33

MEI

Qigong
8 SESSIES VANAF DI 11 MEI

code 21ECU04, 21ECU05, 21ECU06

Taiji
7 SESSIES VANAF VR 14 MEI

code 21ECU11, 21ECU12,
21ECU13, 21ECU14

Trendy koken:
brunch
DO 27 MEI

code 21ECU43

JUNI

CURSUSSEN

Vegetarisch
koken: frisse
zomerse
vegetarische
gerechten
DO 17 JUNI

code 21ECU38

Kunstgeschiedenis:
kunst na WOII:
bekende
kunstenaars
uitgelicht

Yoga

2 SESSIES ZA 24 APRIL

10 SESSIES VANAF DI 27 APRIL

EN 8 MEI

code 21ECU20

10 SESSIES VANAF DI 27 APRIL

code 21ECU16

After work yoga

code 21ECU30

Trendy koken: op
de culinaire toer
met asperges
DI 27 APRIL

code 21ECU42

Start to taste:
Franse wijnen

Muziekgeschiedenis:
muziek en natuur
3 SESSIES WO 28 APRIL,
5 EN 12 MEI

code 21ECU28

Yoga
8 SESSIES VANAF

Trendy koken:
BBQ

DI 27 APRIL

DO 29 APRIL

WO 30 JUNI

code 21EVW08

code 21ECU18

code 21ECU44
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UITSTAPPEN

Ontdek de mooiste

KUNST ⁄ CULTUUR

tentoonstellingen, boeiende

Is dit
Molenbeek?

exposities of interessante
optredens. We voorzien
indien mogelijk een ervaren
gids die jullie door de

Brussel

tentoonstelling loodst.

Ga mee op uitstap naar Brussel, ontdek recente
kunst in het MIMA en leer alles over de geschiedenis
van Molenbeek.

Er is telkens mogelijkheid
om in Knokke of Heist op te
stappen in onze cultuurbus.

Het MIMA (Millennium Iconoclast Museum
of Art), is gehuisvest in een voormalige brouwerij
van Belle Vue in Molenbeek. Het museum
openende in 2016, vlak na de aanslagen in
Molenbeek. Het museum heeft een permanente
collectie van ongeveer 90 kunstwerken en
organiseert tijdelijke tentoonstellingen. Het
museumaanbod mikt op kunst vanaf het jaar 2000
onder het motto cultuur 2.0 of internetcultuur.
Verschillende grafische kunstuitingen spelen
in dit museum een belangrijke rol.

Onze begeleider staat in voor
het vlotte verloop van de
dag en staat jullie met raad
en daad bij. Er is ook telkens
wat vrije tijd voorzien om
Uitstappen

zelf op ontdekking te gaan.

Is dit Molenbeek? Sinds de aanslagen in
Parijs in 2015 wordt Oud-Molenbeek bijzonder
ongenuanceerd getypeerd: ‘no-go zone’,
‘terroristennest’, ‘broedplaats voor Syriëstrijders’,
‘vrijplaats voor extremisten’, ... Het lijkt een stukje
land waar niemand vat op heeft. Deze rondleiding
toont je een ander, meer realistisch Molenbeek.
Je hoort het verhaal van 19de-eeuwse industriële
glorie, van Vlaamse, Waalse en Marokkaanse
migratie. Gentrificatie kan een zegen maar ook een
vloek zijn. Met sociale woningbouw, buurtwerking
en de aanleg van speelpleintjes en parkjes probeert
men een dichtbevolkt gebied leefbaar te houden.
Molenbeek is de derde jongste gemeente van België.
41% van de bewoners is jonger dan 20 jaar. Deze
wandeling probeert een genuanceerd beeld te
brengen van deze unieke gemeente.
DO 22 OKTOBER — 8 - 19 UUR

Prijs: € 50 / € 45 KH Uitpas – code 20EUI11
Inbegrepen: vervoer met luxe autocar, bezoek aan MIMA,
stadswandeling in Molenbeek met ervaren gids.
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CULTUUR

Warhol, The
American
dream factory

250 jaar Beethoven:
tentoonstelling en
concert

Luik

Brussel

Warhol. The American Dream Factory blikt terug
op de carrière van een van de meest invloedrijke
kunstenaars van de 20e eeuw. De expo verzamelt de
beroemdste werken van Andy Warhol uit 's werelds
grootste musea (MoMA, Tate, …) en toonaangevende
privécollecties, evenals zeldzame documenten die
voor het eerst worden gepresenteerd. Het resultaat
is een levendig portret van 40 jaar Amerikaanse
geschiedenis dat de ziel van Warhol vastlegt als
geen enkele andere kunstenaar van zijn tijd.

In 2020 vieren we wereldwijd de 250ste
geboortedag van Ludwig von Beethoven.
BOZAR programmeert het hele jaar lang zijn
muziek en brengt in een tentoonstelling
‘Hotel Beethoven’ de figuur van Beethoven,
zijn muziek en zijn impact tot leven.
Tijdens het jubileumjaar kan natuurlijk de
Negende Symfonie, het meest iconische werk
van Beethoven niet ontbreken. Het West-Eastern
Divan Orchestra brengt muzikanten van Israël,
Palestina, het Midden Oosten en Spanje samen en
is daarom de gedroomde vertolker om Schillers
woorden – Alle Menschen werden Brüder –samen
met het European Youth Choir te laten klinken.

Een ervaren gids begeleidt je tijdens het bezoek aan
deze tentoonstelling.
DI 17 NOVEMBER — 8 - 19.30 UUR

Prijs: € 55 / € 50 KH Uitpas – code 20EUI12
Inbegrepen: vervoer met luxe autocar, bezoek
aan de tentoonstelling met ervaren gids.

De leiding is in handen van de nu al legendarische
Daniel Barenboim, oprichter van het WestEastern Divan Orchestra, en solisten Julia Kleiter,
Waltraud Meier en René Pape.
VR 18 DECEMBER — 13 - 24 UUR

Prijs: Nog niet gekend – code 20EUI13
Inbegrepen: vervoer met luxe autocar, bezoek aan de
tentoonstelling met ervaren gids, concert 9e Symfonie.
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Uitstappen

KUNST

Praktisch
Algemene info

INSCHRIJVEN KAN VANAF 24 AUGUSTUS OM 8.30 UUR.

Annulaties

Voor alle cursussen en

ANNUL ATIE DOOR ONS:

uitstappen is het aangeraden

Wanneer een activiteit geannuleerd wordt door het cultuurcentrum,
om welke reden ook, word je zo spoedig mogelijk verwittigd en krijg je
het bedrag integraal terugbetaald.

om vooraf te reserveren.
Reserveren kan telefonisch,
online of aan het onthaal
van het cultuurcentrum.

ANNUL ATIE DOOR JEZELF:

Na reservatie moet de betaling

Bij annulatie tot 1 maand voor de activiteit betalen we je het bedrag
integraal terug. Voor activiteiten vragen we schriftelijk te annuleren.
Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de activiteit, wordt
er geen terugbetaling of omruiling gedaan. Het is wel toegelaten om een
vervanger te zoeken (gelieve ons wel de naam door te geven).

binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Het bedrag moet
gestort worden met vermelding
van de cursus of uitstap en
de code. Indien niet betaald
binnen de gestelde termijn
Praktisch

vervalt de reservatie en komt
de plaats terug vrij.
Wie inschrijft via de website dient
onmiddellijk te betalen. Als de
activiteit volzet is dan plaatsen

UITZONDERING BIJ CURSUSSEN MET MEER DAN 1 SESSIE:

Indien je ons schriftelijk op de hoogte brengt en een geldig doktersattest
kan voorleggen binnen de termijn van de desbetreffende cursus, heb je wel
recht op een terugbetaling. Er wordt een administratieve kost aangerekend
van € 6 per annulatie.

we je graag op de wachtlijst.

Opstapplaatsen uitstappen

De Wet van 30 juli 2013

Eerste opstapplaats: Station Heist.
Tweede opstapplaats: Knokke, parking Cultuurcentrum Scharpoord.

betreffende de verkoop
van toegangsbewijzen tot
evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets
die je bij ons koopt.
CULTUURCENTRUM SCHARPOORD

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
Rekeningnummer:
BE98 0961 3182 0593
OPENINGSUREN:

ma - vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Toegankelijkheid
Heb je het als inwoner van Knokke-Heist financieel wat moeilijk of wens je
beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale om in het cultuurcentrum
te geraken, neem dan contact op met het onthaal van het cultuurcentrum.
Voor rolstoelgebruikers en personen met een handicap maken we graag
een plaats vrij. Dit dient wel bij de reservatie doorgegeven te worden.
Het cultuurcentrum beschikt over heel wat faciliteiten voor personen
met een beperking (gereserveerde parkeerplaatsen, drempelloze toegang,
aangepast sanitair, ringleiding, lift, aangepaste zitplaatsen, …).
Neem een kijkje op onze website voor een volledig overzicht.

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt de Sodexo cultuurcheques.
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Sincfala, Beverly Screens en
For Freedom Museum.

Blijf op de hoogte van allerhande
nieuwtjes en aanbiedingen
van het cultuurcentrum en
schrijf je in op de nieuwsbrief
via www.knokke-heist.be/
inschrijvingsformuliernieuwsbrieven.

Exclusief voor de houders

EEN VACATURE PLAATSEN?
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS.

www.knokke-heist.be/
vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

van een KH Uitpas is er de
10-beurten filmpas: 10 films
voor € 45 (i.p.v. € 7 per film).
Speciaal voor de houders van

Cultuurmobiel

een KH Uitpas worden er tal

Wie geen auto heeft, een

van acties georganiseerd, denk

verhoogde tegemoetkoming

Doe-bonnen

maar aan nocturnes, workshops,

heeft bij zijn ziekenfonds,

gratis tickets, ... We houden je op

Het Doe-bonnenboekje bevat
verschillende waardebonnen
die samen € 20 waard
zijn en die je inruilt voor
vrijetijdsactiviteiten in
Knokke-Heist. De bonnen
zijn een betaalmiddel voor
o.a. lezingen, theater, film,
concert, tentoonstellingen,
sportevenementen,
inschrijvingsgeld cursussen, ...

moeilijkheden heeft om zich

de hoogte van deze KH Uitpas

te verplaatsen en voor wie

acties via de nieuwsbrief van

openbaar vervoer niet evident

CC Scharpoord. Geef dus zeker

is, kan aangesloten worden bij

je e-mailadres door aan het

de Minder Mobielen Centrale.

onthaal van het cultuurcentrum.

Als lid van de Minder Mobielen

Het Doe-bonnenboekje kan aangekocht worden aan het onthaal
van de verschillende vrijetijdsdiensten (Cultuurcentrum
Scharpoord, Museum Sincfala,
Sporthal De Stormmeeuw,
De Marge en dienst Toerisme).
Rechthebbenden op een gratis
Doe-bonnenboekje kunnen
zich richten tot het onthaal
van het Sociaal Huis.
www.knokke-heist.be/doe-bonnen

KH Uitpas
Met je KH Uitpas krijg je
aanzienlijke kortingen
op de activiteiten van het
cultuurcentrum, op het
lidgeld van de bibliotheek
en bij vrijetijdspartners van
de gemeente zoals Museum

Centrale kan je gebruik maken
Een KH Uitpas is één jaar geldig,

van de Cultuurmobiel.

vanaf datum van aankoop,

Hierdoor is elke voorstelling in

en kan je kopen voor € 10
aan het onthaal van het
cultuurcentrum. Je KH Uitpas
kan je elk jaar verlengen voor
€ 10. Bij verlies van de KH
Uitpas, binnen het lopend jaar,
wordt een administratieve kost
van € 5 aangerekend.

Vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale is
het aanspreekpunt voor al
het vrijwilligerswerk in de
gemeente. Zowel verenigingen
op zoek naar vrijwilligers als

het cultuurcentrum bereikbaar!
Een enthousiaste vrijwilliger
haalt je thuis op, brengt je naar
je bestemming, vergezelt je
tijdens en na de voorstelling
en brengt je nadien veilig terug
thuis. De toegangstickets van de
voorstelling voor de gebruiker
en de vrijwilliger worden aan
een verminderde prijs of zelfs
gratis aangeboden.
VOOR MEER INFORMATIE KAN
JE TERECHT BIJ HET OCMW IN
HET SOCIAAL HUIS.

T 050 530 900
mindermobielencentrale@
knokke-heist.be

individuen op zoek naar zinvol
vrijwilligerswerk kunnen bij ons
terecht. Laat je verleiden door
een ruim palet aan interessante
activiteiten en vacatures of
informeer je over de werking
van de vrijwilligerscentrale.
ZOEK JE VRIJWILLIGERSWERK
IN DE BUURT OF WIL JE LOKAAL
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Parkeren
Opgelet. Op de parking van het
cultuurcentrum is het elke dag
tussen 11 en 19 uur verplicht je
blauwe parkeerschijf te leggen en
dit met een maximum van 4 uur.

Praktisch

Blijf op de hoogte

Heb je interesse in film, lezingen,
podiumvoorstellingen, ... ?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures

cultuur
knokkeheist

cultuur
knokkeheist

2020

podium

2020

lezingen

ﬁlm

2020

cultuur
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!
cultuur.knokke-heist.be

Wist je dat je ook bij MAAK terecht kan voor boeiende
workshops en cursussen? Bij MAAK|extra vind je een
uitgebreid aanbod aan muziek, woord, beeld en dans.

Alle info vind je op maak.knokke-heist.be

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2020

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
www.facebook.com/cultuurcentrum.knokkeheist
ma-vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
gesloten op zon-en feestdagen

