podium

2020

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.
Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be

PODIUM
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MUZIEK

21

DANSPALEIS

32

TENTOONSTELLINGEN

34

EVENEMENTEN

40

PRAKTISCH

45

KH Uitpas
Nog geen KH Uitpas? Jammer want je doet er alleen maar voordeel mee! Met je KH
Uitpas krijg je aanzienlijke kortingen op de activiteiten van het cultuurcentrum zoals
de podiumvoorstellingen, lezingen, workshops, op het lidgeld van de bibliotheek,
... maar evengoed bij de vrijetijdspartners van de gemeente zoals Museum Sincfala,
Beverly Screens en For Freedom Museum. Speciaal voor de KH Uitpassers worden er tal
van acties georganiseerd, denk maar aan nocturnes, workshops, gratis tickets, ...
We houden je op de hoogte van deze KH Uitpas acties via de nieuwsbrief van CC Scharpoord.
Een KH Uitpas is één jaar geldig, vanaf datum van aankoop. Je koopt de pas voor slechts € 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.
Geniet als Uitpasser alvast van de 1 + 1 actie voor volgende voorstellingen:
•
•
•
•
•

vr 30 oktober / Amara Reta en Rashif El Kaoui / Een Jihad van liefde
Vr 4 december / Peter De Graef / Henry
Vr 29 januari / Maarten Westra Hoekzema / Tired of being young
Vr 12 februari / Lap / Level Q (8+)
Do 18 maart / Luk De Bruyker / Jood .... en fier.

PODIUM

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Alle voorstellingen vinden plaats in Cultuurcentrum
Scharpoord, tenzij anders vermeld.

We zetten graag 4 categorieën wat extra in de kijker.
Ontdek ze in de brochure aan de hand van hun logo.

Spruitjes
Het cultuurcentrum heeft een boontje voor families. Ontdek alle
knotsgekke familievoorstellingen die plaatsvinden in en rond ons
cultuurhuis. De kinderen kunnen zich na de voorstelling uitleven aan
de knutseltafel of ravotten in de tuin. We zorgen telkens voor een leuke
omkaderingsactiviteit, workshop of rondleiding achter de schermen.
Dit om de kinderen na de voorstelling actief bij het podiumgebeuren
te betrekken. Samen met familie of vrienden kan je achteraf ook
genieten van een drankje of heerlijke pannenkoek in CaféCultuur.

Pimento

Podium

We zetten graag de schijnwerpers op (jong/nieuw) talent. Binnen
‘Pimento’ geven we minder bekende maar ‘must see’s’, al dan niet
aan de start van een artistieke carrière, graag de kans hun werk te
presenteren. Wat zeg je? Ongekend is onbemind? Dat is vaak de
waarheid. Maar wij zijn er zeker van dat er ergens in jou, bezoeker
van Cultuurcentrum Scharpoord, een avonturier schuilt die openstaat
voor nieuwe dingen. Daarom stellen we met zeer veel enthousiasme
deze voorstellingen voor die het ontdekken meer dan waard zijn.

Humorhal
Onder het motto ‘lachen is gezond’ zetten wij graag onze
comedyvoorstellingen extra in de kijker. Zo veel comedy, zo
moeilijk om te kiezen: we tippen onze favoriete shows voor het
nieuwe seizoen. Zowel vaste waarden als nieuwe talenten krijgen
een plaats op ons podium. Allemaal toppers in hun genre.

Bij de buren
Beter een goede buur dan een verre vriend. Op bezoek ‘Bij de buren’
rijden we je met de bus richting steengoede voorstellingen bij onze
cultuurburen. Het is niet alleen praktisch, maar ook gezellig. Een gedeelde
ervaring telt altijd dubbel! Bovendien is het klimaat je dankbaar, 30
mensen in een bus is beter dan 30 auto’s in de file. De cultuurhuizen
doen daarbovenop hun duit in het zakje. Per verkocht ticket ‘Bij de
buren’ gaat er € 1 naar de aanplanting van een ‘Bij de buren’-bos.
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Musicalgroep Milo
Samen Sterker
Door de coronamaatregelen moet Musicalgroep
Milo noodgedwongen de plannen voor Ghost,
de musical even opbergen. Maar september
zonder Milo, dat kan niet! Daarom slaat
de cast de handen in elkaar en brengen ze
een musicalconcert vanuit het hart.
Muziek brengt mensen samen. Laat dat nu net zijn
wat we nodig hebben.
Samen zijn, samen genieten van een avondje in
het theater, samen door de moeilijke momenten.
Laat ons je ontroeren door, lachen om en genieten
van een selectie van de mooiste musicalsongs.

VR 11 & ZA 12 SEPT. — 20 UUR
ZO 13 SEPT. — 14.30 UUR
€ 14 / € 12 voor -12 jaar
Tickets te verkrijgen via:

Voor het virus van eenzaamheid is muziek de
remedie. Samen zijn we sterker!

www.musicalgroepmilo.be
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Podium

MUSICAL

THEATER

De Kolonie MT
& Bruno Vanden
Broecke
De Woordenaar

Podium

Een man komt op. Als de zon. Hij is al opgewarmd.
Hij straalt. Hij lacht naar de mensen. Hij lacht naar de
instrumenten om zich heen. Hij aait een orgeltje. Hij
schraapt zijn keel. “Mensenlief! Goeienavond! Deze
avond is een mooie avond. Bijzonder en wonderlijk. Want
vanavond breng ik u thuis! Wat de wetten niet kunnen
regelen, regelen we hier. Wat te alledaags is voor mij en
voor u, doorbreken we nu. Met, hoe anders, een verhaal
over liefde en verlies. Over de mens dus. Dat volgevochten
wezen, dat leeggeliefde dier. Dat zoekertje in de gazet van
het bestaan. Morgen draaien we er de patattenschillen in.
Ik begin.”
Een explosief theaterconcert waarin Bruno Vanden
Broecke een man is met een missie. Een lichtend voorbeeld
om te volgen. Wat hij te bieden heeft is niets minder
dan een handleiding voor ons leven. Omsingeld door 3
topmuzikanten en een 30-tal instrumenten duikt hij onder
in het leven van alledag, in jouw leven, zoals het is of zoals
je dacht dat het was. De Woordenaar wordt een daverende
combinatie tussen swingende woorden en sprekende
muziek. Bo Spaenc zet het muzikale hekkenwerk uit met
ruimte voor improvisatie. Elke voorstelling is een nieuw,
uniek muziektheaterfeest.
Bruno Vanden Broecke
Bo Spaenc
LIVEMUZIEK: Bo Spaenc, Pol Vanfleteren,
Johan Vandendriessche & Dante Verspaendonck
of Amber Meert
TEKST, SPEL & CONCEPT:

© Pat Verbruggen

COMPOSITIE & CONCEPT:

ZO 11 OKT. — 20 UUR

(inleiding om 19.15 uur)

€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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Podium

© Ritchie Sedeyn

THEATER

Carry Goossens
Cowboy met pensioen
“Wat als je in de stille herfst van je leven een brief in je postbus krijgt waarin je vriendelijk, doch met klem,
verzocht wordt om met pensioen te gaan? Dat doet iets met een mens. Want wat als je eigenlijk niet met
pensioen wil gaan? Acteurs gaan niet met pensioen, denk ik dan. En cowboys ook niet.”
Carry Goossens en cowboys hebben zeker al twee dingen gemeen: een voorliefde voor countrymuziek en
nooit op pensioen willen gaan. Nu hij heeft besloten om door te gaan is het ook tijd om stil te staan bij de
65 jaren die voorbij zijn gevlogen. Carry Goossens haalt herinneringen op, van zijn prille tienerjaren tot
de persoonlijke hoogtepunten in zijn carrière. Hij vertelt ook hoe het is om als jonge zestigplusser in het
digitale tijdperk te overleven. Een lichtvoetige terugblik met humor en countrymuziek, gespeeld door drie
leeftijd- en lotgenoten.
SPEL EN ZANG:

Carry Goossens

Johnny Swijgers
Erik Blocken
BAS: Roger Van Cauwenberghe

GITAAR, BANJO, VIOOL, MANDOLINE:
GITAAR, ZANG:
ACCORDEON,

DO 22 OKT. — 20 UUR

i.s.m. Volksontwikkeling
Knokke-Heist (Davidfonds Knokke en
vtbKultuur Knokke-Heist)
ORGANISATIE:

€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
€ 10 Leden Volksontwikkeling
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© Koen Broos

THEATER

Podium

Amara Reta en Rashif El Kaoui
Een Jihad van liefde
Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de
aanslagen op 22 maart 2016. Vanuit zijn keuken
blikt hij terug, op de gebeurtenissen en op zijn
leven dat hij weer op het goede spoor probeert te
krijgen. Hij praat over zijn jeugd in Molenbeek,
de liefde voor zijn vrouw en zijn identiteit na de
aanslagen.

De getuigenis van Mohamed El Bachiri
wist duizenden mensen te ontroeren. Deze
theaterbewerking zal dat niet minder doen.
SPEL EN TEKSTBEWERKING:

Rashif El Kaoui, Amara Reta
REGIE EN TEKSTBEWERKING:

Hans Van Cauwenberghe
DECOR: Saskia Louwaard, Marrigje Poelstra
KOSTUUM: Maartje van Bourgognie

We zien Mohamed twijfelen,
wroeten, bidden, zoeken.
Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij het leed
dat hem is aangedaan op moedige wijze om in een
boodschap van liefde en verzoening.

VR 30 OKT. — 20 UUR

Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van
Cauwenberghe baseerden zich voor dit stuk
op het gelijknamige boek. Van ‘Een Jihad van
Liefde’ werden ondertussen al meer dan 100.000
exemplaren verkocht. Het werd vertaald in het
Duits, Engels en Frans.

€ 15 / € 12 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
UITPASACTIE: Geniet als uitpasser van de
exclusieve uitpasactie:
1 ticket kopen + 1 ticket gratis
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DANS

Piv Huvluv

Koninklijke Balletgroep
Le Cygne

De Vinylvreter

Morgen

Piv Huvluv spreekt open over zijn transformatie
van doorsnee muziekfan tot redelijk geobsedeerde
vinylfreak. Hij neemt je mee door zijn bonte
platencollectie en vertelt je de verhalen achter de
indrukwekkende soundtrack van zijn leven.

Koninklijke Balletschool Le Cygne is al jaren een
vaste waarde in Knokke-Heist. In de balletschool
wordt les gegeven in klassieke dans, jazz dance,
hedendaags en een mix van andere stijlen. In
2020 bestaat Le Cygne bovendien 60 jaar!

Het wordt een voorstelling vol anekdotes over
zijn geestverruimende muzikale ontdekkingen,
(on)volledige collecties, verdoken signeersessies en de toegewijde jacht op dat ene, echte
collector’s item.

Twee jaar na het “NXT GEN” optreden, komt
Le Cygne met een nieuwe dansvoorstelling.
Alle stijlen en leeftijden, van de allerkleinsten
tot de meer ervaren groepen, schitteren op het
podium in een nieuwe voorstelling die de evolutie
van de dansers en de balletschool terug in de
schijnwerpers zet.

‘De Vinylvreter’ is geen traditionele
comedyvoorstelling, maar een luchtige,
zelfrelativerende wandeling in het hoofd van
een koopzieke muziekfanaat. Interessant
voor elke muziekliefhebber, maar ook voor
de leek die graag verbaasd toekijkt hoe
iemand zich in zijn passie verliest.

VR 6, ZA 7 NOV. — 20 UUR
ZO 8 NOV. — 15 UUR

ZA 31 OKT. — 20 UUR
€ 18 / € 15 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers

€ 15 / € 12 voor -12 jaar
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Podium

© Dieter Procureur en Goveert de Roos

HUMORHAL

HUMORHAL

THEATER

Podium

Thomas Smith

Harold Pinter

De jaren van verstand

Ashes to Ashes

Met zijn energieke publieksinteractie en sublieme
gedachtesprongen houdt Thomas Smith al 18 jaar
verschillende generaties op het puntje van hun
stoel. In ‘de jaren van verstand’ komt hij geen
levenslessen dicteren, maar stelt hij zijn eigen
hersenkronkels en gedragingen in vraag.

Twee personages, Rebecca en Devlin. Ze
confronteren elkaar in een kamer met schemerige
verlichting, ergens desolaat in het midden van
een stad. De wereld buiten is in beweging maar
zij hebben enkel elkaar. Hij, gekromd onder de
verveling van het ‘niets’, vraagt haar meedogenloos
uit over een minnaar uit haar verleden. Zij, naadloos
overgaand van waarheid naar fantasie, wil het vooral
hebben over geweld in de wereld. Losgerukt uit
alle context, zijn Rebecca en Devlin gedoemd tot
hun eigen universum. Ze kunnen niet praten met
de buitenwereld. Ze praten met elkaar. Alleen met
elkaar. Een triomf van macht en beknoptheid. Een
rijk verontrustend stuk, doorspekt met seksueel
magnetisme en verschrikkelijke wreedheden.
Een groots miniatuur waarin de meest sensuele
momenten suggestief tot stand komen. Een kroniek
van een zeer ondoorzichtig en verontrustend karakter
die de lockdownervaring voelbaar maakt en de mens
toont in zijn naakte waarheid.

Terwijl je dit leest, heb je ongetwijfeld allerlei
gedachten in je hoofd. Drie gedachten per seconde,
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De hele dag
door. De kans is groot dat je die gedachten ook
voor waar aanneemt en ernaar handelt.
Maar wat als je dat eens niet zou doen?
Thomas heeft voor zichzelf onderzocht wat de
bouwstenen van zijn verstand en persoonlijkheid
zijn. Hij ontdekte ook dat er een aapje in zijn hoofd
zit, dat dikwijls vanuit angst handelt en dromen in
de weg staat. Willen we tot de jaren van verstand
komen, dan is de opdracht simpel: laat dat aapje
niet de baas zijn.

CAST:

Stefaan Degand, Elien Hanselaer

VR 13 NOV. — 20 UUR

ZA 14 NOV. — 20 UUR

€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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PIMENTO

Simone
Milsdochter
What do you think
of Western civilization?
Doorwinterd vertelster Simone Milsdochter duikt
in de actualiteit. Ze fileert de wereld waarin we
nu leven in een voorstelling die even scherp en
gevat is als het citaat van Mahatma Ghandi dat
ze als titel gebruikte. In haar eigen onnavolgbare
stijl combineert ze elementen van een lezing met
performance en denkt ze luidop na over goed en
kwaad, arm en rijk en andere toevalligheden.
“Ik ben geboren in de mid-sixties: de Gouden
Jaren. Groeide op in een middelgrote stad, in
een mooi huis, in een liefdevol gezin. Boeken
en muziek vanaf dag één. Nu, een halve eeuw
later, kan ik niet anders dan concluderen: ik ben
gelukkig. Ik heb geluk gehad.”

ZA 21 NOV. — 20 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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SPRUITJES

Podium

4hoog
Akke akke tuut (3+)
Er hangt een jongen aan de wasdraad! Echt! Aan de wasdraad! Een jongen! Een echte jongen. Tussen 3 truien, 2
sokken en een hemd. Zalig wiegend in de wind…
Zo’n slordige dertig jaar geleden begonnen twee jonge acteurs een splinternieuw cabaret-duo genaamd Kommil
Foo. ‘Akke Akke Tuut’ was één van de eerste voorstellingen die ze maakten voor dit gezelschap, in 1997 opgericht
door Raf Walschaerts en Caroline Lanoye.
Mich en Raf regisseren nu Thomas Van Caeneghem en
Lander Severins in een spiksplinternieuwe versie van
deze kindertheater-klassieker.

ZO 22 NOV. — 15 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers, -12 jaar

‘Akke Akke Tuut’ wordt meer dan ooit onweerstaanbaar
muzikaal cabaret voor kleuters vanaf 3 jaar.
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PIMENTO

Peter De Graef
Henry
‘Henry’ is één van die pareltjes uit de
podiumgeschiedenis waar je jaren later nog over
praat. Peter De Graef voerde deze monoloog voor
het eerst op in 1997 en werd er sindsdien elke keer
met staande ovaties mee onthaald. Nu, 23 jaar
later, krijgt een nieuwe generatie de kans om met
deze monoloog van de ene verbazing in de andere
te vallen.

Podium

Het personage dat Peter De Graef neerzet, wankelt
tussen ambitie en wanhoop. Als hij toegeeft aan
zijn onderdrukte ellende, gaat het snel richting
catastrofale afloop. Sleutelrollen zijn verder
weggelegd voor een engel met veel commentaar,
karaktervolle dorpsbewoners en een groot
konijn. Onwaarschijnlijke toevalligheden worden
op onnavolgbare wijze met alledaagse dingen
verweven.
‘Henry’ bundelt de opwinding van een
detectiveverhaal en het amusement van de
conference met de ontroering van een oprechte
bekentenis. Of: hoe mooi theater echt kan zijn!

De Graef is een fenomeen. Met zijn grillige
vertelsels voert hij zijn publiek langs de meest
zonderlinge uithoeken van het bestaan. Een
ordentelijk verhaal wordt het nergens. In zijn
eentje brengt hij een reeks figuren tot leven die
samen een wonderlijk universum creëren.”
De Volkskrant

VR 4 DEC. — 20 UUR
€ 15 / € 12 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
© Jan Vernieuwe

UITPASACTIE : Geniet als uitpasser
van de exclusieve uitpasactie:
1 ticket kopen + 1 ticket gratis
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SPRUITJES

Podium

Tom Dewulf
en Jolien Antonissen
De Spiekpietjes (4+)
Voor alle kinderen die in de magie van Sinterklaas
geloven en willen weten wat je allemaal moet
kunnen om een echt Spiekpietje te zijn. Het wordt
in deze 50 minuten durende voorstelling allemaal
haarfijn uitgelegd!

Pieten die zich bij de kinderen in huis of in een
klasje verstoppen en kijken wie braaf is geweest en
wie ondeugend was. Het concept betrekt ouders,
grootouders en begeleiders bij het uitkijken naar
het leukste kinderfeest van het jaar.

Een energiek duo zorgt met hun mooie zang,
leuke dansjes en veel humor voor een perfecte
familienamiddag! Met behulp van verschillende
instrumentjes en rekwisieten maken ze deze
musical tot een dynamisch en interactief
kinderspektakel. Ze zingen bekende en nieuwe
Sinterklaasliedjes.

EN+ kom verkleed als Sint of Piet naar
de voorstelling en wie weet win je wel
een leuke verrassing!
ORGANISATIE: Cultuurcentrum Scharpoord i.s.m.
Bibliotheek Scharpoord

ZO 6 DEC. — 15 UUR

Gebaseerd op de boekenreeks van Thaïs
Vanderheyden. De Spiekpietjes zijn kleine Zwarte

€2
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THEATER

DOCU THEATER

Koninklijk
Toneelgezelschap
Knokke-Heist

Ruben Van Gucht,
Mathieu &
Guillaume en
Jonathan Bockstael
Sportman II

Traditiegetrouw brengt KTKH een komedie waarin
andermaal onze lachspieren op de proef worden
gesteld. Ook in deze productie nemen weer heel
wat bekende Knokke-Heistenaars een rol op.

In Sportman II heeft Ruben Van Gucht het over
legendarische uitspraken uit de sportgeschiedenis.
Onsterfelijke oneliners als “Elk nadeel heb z’n
voordeel”, “Je mist honderd procent van de
schoten die je niet neemt” en onbetwistbare
waarheden als “Vaak moet er iets gebeuren
voordat er iets gebeurt”. Hoe zijn ze ontstaan?
Wanneer? Door wie? Waarom?

Dominique Berten regisseert de klucht ‘De
tante van Charlie’. Dit stuk werd oorspronkelijk
geschreven door Brandon Thomas uit de
Londense West End waar de productie in
de Victoriaanse tijd maar liefst 6 jaren werd
gespeeld. Een klucht waarbij twee dolverliefde
vrienden op beeldschone zusjes door de
vader van de meisjes verplicht worden dat
er op een afspraakje een gezelschapsdame
aanwezig is, de steenrijke tante van Charlie.

Ruben van Gucht vertelt de verhalen achter enkele
sportwijsheden en geeft je een inkijk in zijn leven
als sportjournalist. Hij doet dat niet alleen, maar
laat zich opnieuw vergezellen door zijn muzikale
compagnons Mathieu & Guillaume. Ook Jonathan
Bockstael is erbij om zijn beste imitaties van
sporters te geven. Sportman II is een trip langs
grote kampioenen met grote verhalen en kleine
kampioenen met kleine anekdotes.

DO 10 DEC. — 20 UUR

DO 17, VR 18 & ZA 19 DEC.
20 UUR

€ 19 / € 16 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

€9
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De tante van Charlie

© Fred Debrock

SPRUITJES

Podium

Theater Malpertuis
De kleine prins (8+)
Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot een kleine jongen. De jongen
vertelt honderduit over de planeet waar hij vandaan komt, de bloem waarmee hij
samenwoont en het gevecht dat hij levert met de zaadjes van de apebroodboom.
‘De Kleine Prins’ is een klassieker die, zoals elk goed sprookje, van generatie op generatie
wordt doorverteld. Schrijver Antoine de Saint-Exupéry schreef het verhaal een jaar voor zijn
dood. Je merkt dat het toen al niet zo goed ging met hem. Naar het einde toe sluipt er in het
sprookje een toon binnen die even poëtisch als diepzinnig is. De dialogen die de prins voert
met de vos en de slang bijvoorbeeld, zijn doortrokken van weemoed en levenswijsheid.
Een familievoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar en voor ouders die
het kind in zichzelf nog steeds een warm hart toedragen.
EN+ Je bent prins in ons cultuurkasteel. Na de voorstelling kan je
een rondleiding achter de schermen volgen. In het CaféCultuur staat
deze avond ook een speciaal prinsenmenu op de kaart.
ZO 27 DEC. — 17 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers, -12 jaar
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Wordt verwacht
Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Meer info: cultuur.knokke-heist.be
JANUARI

THEATER

Arne Sierens
Mouchette

PIMENTO

SPRUITJES		

Maarten Westra
Hoekzema
Tired of being young

Lap
Level Q (8+)
VR 12 FEBRUARI - 20 UUR

VR 29 JANUARI - 20 UUR

DO 7 JANUARI - 20 UUR

Kommil Foo
Oogst
WO 13, DO 14 JANUARI
20 UUR

THEATER

Lois Brochez,
Clara Cleymans,
Mieke De Grootte,
Dahlia PessemiersBenamar en Geert
Van Rampelberg
De reuzendoder van
Ernest Hemingway

Podium

CABARET

ZA 30 JANUARI - 20 UUR

HUMORHAL

Adriaan Van
den Hoof
‘t Zal schoon zijn
als het af is

FEBRUARI

THEATER

Hof Van Eede
The Big Drop-out

ZA 13 FEBRUARI - 20 UUR

VR 5 FEBRUARI - 20 UUR
SHOW

PIMENTO

KSA Knokke-Heist
46e KSA Show

Laura van Dolron
Wat we normaal
niet horen

VR 19, ZA 20 FEBRUARI
20 UUR

VR 22 JANUARI - 20 UUR
THEATER
© Michiel Hendryckx

SPRUITJES		

Sprookjes Enzo
Kat met laarzen (5+)
ZO 24 JANUARI - 15 UUR
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SKaGeN
Het gezin Van Paemel
DI 23 FEBRUARI - 18.30 UUR
Torhout

THEATER

THEATER

PIMENTO

Alice Reijs, Ariane
van Vliet, Lucas
Van den Eynde en
Tom Van Dyck
Ex

Raven Ruëll &
Bruno Vanden
Broecke / KVS
Ouder kind
VR 12 MAART - 20 UUR

VR 26 FEBRUARI - 20 UUR

(inleiding om 19.15 uur)

VERTELTHEATER

THEATER

Elena Peeters
Bidboek
VR 9 APRIL - 20 UUR
Sint-Niklaaskerk
Westkapelle

THEATER

Bart Van Loo
De Bourgondiërs

Luk De Bruyker
Jood .... en fier.

ZA 27 FEBRUARI - 20 UUR

DO 18 MAART - 20 UUR

Appassionata
ZEVENenTWINTIG
VR 30 APRIL - 20 UUR
ZA 1 MEI - 20 UUR

HUMORHAL

MAART

THEATER

Fc Bergman
& Toneelhuis
The sheep song
Podium

VR 5 MAART - 18 UUR
Oostende

KTKH
De pineut
DO 25, VR 26,
ZA 27 MAART - 20 UUR

MEI

MUSICAL
SPRUITJES

4hoog
Het Lam van Jan (3+)
ZO 28 MAART - 15 UUR

Musical
MAAK
ZA 8 MEI - 19.30 UUR

DANS

Heliopsis
Opus 2021
DO 13, VR 14, ZA 15 , VR 21,
ZA 22 MEI – 20 UUR
ZO 16, ZO 23 MEI – 14 UUR

DANS

Dansvoorstelling
HUMORHAL

Amelie Albrecht
Zwaar leven

MAAK

APRIL

ZA 29 MEI – 20 UUR

THEATER

De Gelaarsde Kip

Lieven Scheire
Live in Nerdland: DNA

Stefaan Van
Brabandt,
Frank Focketyn &
Sien Eggers
Sartre & De Beauvoir

DI 9 MAART - 20 UUR

ZA 3 APRIL - 20 UUR

ZO 6 JUNI – 14.30 UUR

ZA 6 MAART - 20 UUR

THEATERLEZING
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THEATER

Romeo, Juliet & Alice
ZA 5 JUNI – 20 UUR

MUZIEK

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Alle voorstellingen vinden plaats in Cultuurcentrum
Scharpoord, tenzij anders vermeld.

SINGER-SONGWRITER-COMPONIST

Sioen
Messages of Cheer & Comfort

Muziek

In zijn nieuw album ‘Messages of Cheer & Comfort’
toont Sioen als nooit tevoren dat hij de ambacht
voor het songschrijven meester is. Het gevoel
voor melodie, de zin voor avontuurlijke (strijkers)
arrangementen en de eerlijkheid in zijn teksten
resulteert in edele composities. Troostende en
bemoedigende liederen, zonder kunstmatige
ingrepen. Recht uit het hart. Na projecten als
‘Sioen plays Graceland’ met Zuid-Afrikaanse
muzikanten en ‘Distortion, a hymne to liberty’ met
Dirk Brossé en Jef Neve, en zijn passage in ‘Liefde
Voor Muziek’, keert Sioen terug naar de plaats waar
hij zich als componist het beste thuisvoelt: achter
de piano. Omringd door een fantastische groep
muzikanten uit Belgische topbands als Hydrogen
Sea, Raketkanon, (ex)Hooverphonic, (ex)Arsenal
& The Colorist Orchestra vermengt Sioen op dit
concert oud gekend repertoire met nieuwe songs,
of beter: ‘Messages of Cheer & Comfort’. Eerder te
horen in Seoul, nu bij ons.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door een geselecteerde lokale band.
I.s.m. Poppunt
Frederik Sioen
Pieter De Wilde BASGITAAR
PJ Seaux KEYS Jan Roelkens GUITAR Tom Goethals
& SunSunSun Orchestra PRODUCTIE Sioen
PIANO, GITAAR & LEAD VOCAL
DRUM & PERCUSSIE

VR 2 OKT. — 20 UUR
€ 23 / € 20 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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Muziek

IERSE FOLK

Irish Mythen
De Ierse Folkzangeres Irish Mythen is een fenomeen. Je hoeft dat niet alleen van ons aan te nemen, Rolling Stone
en Guitar Magazine schrijven het ook. Haar laatste plaat ‘Little Bones’ staat vol doorleefde luisterliedjes, maar
haar liveoptredens zijn pas een echte belevenis. Van de modderige weides van het Glastonburry Festival tot het
elegante Sydney Opera House, Irish Mythen kan haar publiek overal ontroeren. In Canada, waar ze nu woont,
werd ze overladen met nominaties voor de bekendste muziekprijzen in de folkwereld en de internationale pers
tipt haar als een van de ‘must see artists’ van het moment.
Terecht, want Irish’ liveoptredens zijn rauw, emotioneel en ze slaagt erin een zeldzame band met haar publiek
te scheppen. Een geboren troubadour met een krachtige stem en sterke nummers geeft je een avond om nooit te
vergeten.
2 jaar geleden stond ze ook op onze planken met staande ovaties tot gevolg.

ZA 17 OKT. — 20 UUR
€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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MUZIKALE POËZIE

Muziek

Stefaan Degand
Poète Maudit
Stefaan Degand kruipt in de huid van dichter
Paul Verlaine.

Deze voorstelling plaatst gedichten van Verlaine op
muziek van Claude Debussy en Gabriel Faure, twee
componisten die veel bewondering hadden voor
de dichter en in nauw contact stonden met hem.
De muziek wordt gebracht door de internationaal
gerenommeerde bas-bariton Werner Van Mechelen
(laureaat Koningin Elisabethwestrijd), het jonge
Desguin Strijkkwartet (winnaar Supernova 2019)
en pianist Florestan Bataillie.

Het leven van deze enfant terrible van de Franse
poëzie is op z’n minst turbulent te noemen. Het
staat bol van alcoholmisbruik, vrije liefde en
misdaad. Hij is bekend om zijn rivaliteit met
collega Arthur Rimbaud, die escaleerde in een
schietpartij in een Brussels hotel, waar hij 18
maanden cel voor kreeg.
En toch, ondanks dat tragische leven zit er zoveel
schoonheid in zijn poëzie.

VR 23 OKT. — 20 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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OPERETTE

NEDERL ANDSTALIG

© Johannes Vande Voorde

Vlaams
Muziektheater
Land van de Glimlach

Van Corsari tot Appermont
Jackobond en Bastien Hubens brengen
een ode aan alle Vlaamse en Nederlandse
televisiepresentatoren van weleer. Een reis terug
in de tijd, naar de legendarische beginjaren
van de Vlaamse televisie, toen tv-presentatoren
en -presentatrices nog échte sterren waren.
Onvergetelijke iconen zoals Sonja Barend, Sandra
Reemer, Tony Corsari en Jan Theys. Met hun
eindeloos enthousiasme, Colgate-glimlach en
perfecte articulatie gaven ze persoonlijkheid aan
ons televisielandschap.

Andere onverwoestbare aria’s uit deze operette zijn
“Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich”
en “Dein ist mein ganzes Herz !”

Een gevarieerde show voor iedereen die bij het
aanzetten van zijn televisietoestel wel eens
terugdenkt aan hoe het allemaal begonnen is. Met
heel wat historische filmfragmenten. En natuurlijk
mogen de onvergetelijke deuntjes van de shows
ook niet ontbreken.

ZO 25 OKT. — 14.30 UUR

WO 28 OKT. — 14.30 UUR

€ 26 / € 23 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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Muziek

JackoBond &
Bastien

Lisa, dochter uit een adellijke Weense familie,
wordt verliefd op de Chinese prins Sou Chong
en verlaat Wenen om hem te volgen naar
China. Daar worden beiden zich bewust van
de onverenigbaarheid van hun karakters en de
onoverkomelijke verschillen tussen de westerse
en oosterse cultuur. Die tegenstellingen leiden tot
een bitter conflict en het tragische einde van hun
liefdesverhaal. Lisa’s exotische droom vervliegt,
en verteerd door heimwee naar haar vroegere
leventje, keert ze ontgoocheld terug naar haar
mooie blauwe Donau. De prins blijft alleen achter
en tracht zijn pijn te lenigen met een “Immer nur
lächeln”, zoals de Chinese gewoonte het volgens
het toenmalige clichébeeld voorschreef, altijd
maar lachen of glimlachen, wat er in het leven ook
moge gebeuren.

KL ASSIEK

Muziek

Jeroen De Beer
Sonoro Quartet
Het Sonoro Quartet werd in 2019 opgericht en
bundelt de virtuositeit van vier beloftevolle
muzikanten: violisten Mona Verhas en Jeroen
De Beer, altviolist Seamus Hickey en cellist Paul
Heyman. Hun combinatie van jeugdige energie
en muzikale maturiteit zorgt voor een frisse en
intense concertervaring.

Deze jonge beloftes eren de grote componisten als
Schubert, Haydn, Brahms en Schumann. Ze zoeken
ook hun weg in bekende en minder bekende
moderne klassieke muziek. Zo blijven ze hun
grenzen verleggen en hun kleurenpalet uitbreiden.

Momenteel studeren ze aan de Nederlands
Strijkkwartet Academie in Amsterdam, waar ze
les volgen bij gerenommeerde leerkrachten zoals
leden van het Danel Kwartet, Eberhardt Feltz en
het Hagen Quartet. In januari deelden ze in België
en Zwitserland nog het podium met de cellist
Constantin Macherel.

ZA 7 NOV. — 20 UUR
Dominicanenkerk
€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

26

NEDERL ANDSTALIG

Lady Linn &
Her Magnificent
Bigband

Geena Lisa, Andrea
Croonenberghs,
Sam Verhoeven

Black Swan

Houden van

Lady Linn & Her Magnificent Seven bestaan
15 jaar. Om dit te vieren bracht Lady Linn een
bigband plaat uit. Een logische keuze want Lady
Linn is in de loop der jaren nooit haar liefde
verloren voor het speciale gevoel dat ze krijgt bij
het live zingen met een bigband.

Na veel memorabele middagen in het Antwerps
Sportpaleis komt ‘Houden Van’ naar de
cultuurcentra. Een iets kleinere bezetting dan
vroeger, maar nog altijd dezelfde succesformule:
een verrassende selectie bekende Nederlandstalige
nummers waar je thuis mee opgegroeid bent en
die je nooit hebben losgelaten.

Ze stelde de band samen met muzikanten die
ze stuk voor stuk doorheen de jaren door hun
muzikaliteit en persoonlijkheid apprecieert.
Zo ontstond Lady Linn & Her Magnificent
Bigband. Ze schreef speciaal voor de bigband
12 nieuwe prachtige songs die recht uit het
hart komen en werkte daarbij samen met
arrangeurs die deel uitmaken van de bigband.
Lady Linn is een dame die je op scène ziet
en die je laat wegdromen naar verre oorden.
Haar unieke stem en toffe persoonlijkheid
bezorgen je vast en zeker een mooie avond
met één centraal thema: liefde voor muziek.

Verwacht je aan een selectie meezingers uit de
oude doos die je terugbrengen naar de tijd van
toen. Alle genres passeren de revue, van chanson
naar pop en van kleinkunst tot het levenslied. Een
middag vol nostalgie met de garantie dat je vrolijk
de zaal verlaat!

ZA 28 NOV. — 20 UUR

DO 3 DEC. — 14.30 UUR

€ 25 / € 22 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

€ 18 / € 15 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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Muziek

© Roën Lommelen

JAZZ, POP EN SOUL

HUMORHAL

Nele Bauwens
Dartelend ging Nele Bauwens door het leven,
de dag plukkend, swingend en zingend.
Tot de geschiedenis kwam aankloppen, en
de buren ook. Met humor en weemoed, met
warmte, liefde en sprankelende spitsheid
vertelt Nele over de wereld waarin we
leefden en over een nieuwe die geboren
wordt.Een wereld waarin goede buren
inderdaad beter zijn dan verre vrienden.

Muziek

Nele Bauwens bouwde gestaag aan een
carrière in de vaderlandse showbizz,
swingde met El Tattoo del Tigre, zong met
Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde de
pannen van het dak in Jukebox, en fluisterde
luid in haar cabaretvoorstellingen ‘Ik moet
beter luisteren’ en ‘Wat een geluk’.
Nele Bauwens is haar derde monoloog,
tot stand gekomen in een trio met Sam De
Graeve (tekst) en Raf Walschaerts (regie).
“Het wordt naakt én kwetsbaar,
vrolijk én poëtisch ... Beloofd!
CONCEPT, SPEL & ZANG:

© Francis Vanhee

Nele Bauwens
TEKSTEN: Sam De Graeve,
Nele Bauwens
REGIE: Raf Walschaerts

ZA 12 DEC.
14.30 & 20 UUR
€15 / €12 KH Uitpas,
EYCA, groepen +10 pers
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CONCERTEN

KL ASSIEK

Koninklijke Harmonie
De Zeegalm
Herfstconcert 2020
Jaarlijks concert.
ZA 10 OKTOBER — 20 UUR

€ 10

INDISCH

Muziek

Rajhans Orchestra
Indian Army in Flanders Fields
WO 11 NOVEMBER — 17 UUR

€2
Tickets te verkrijgen vanaf donderdag 1 oktober

KL ASSIEK

Marnixring
Knokke-Heist
De Blinckaert
44ste concert
Feestprogramma naar aanleiding van de 250ste
verjaardag van Ludwig van Beethoven.
ZA 21 NOVEMBER — 20 UUR
Casino Knokke

€ 55 voorbehouden plaatsen
€ 40 niet voorbehouden plaatsen
Tickets: Dirk Bonte G 0474 271 853 en CC Scharpoord
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ZONDAGSCONCERT

KL ASSIEK

Koninklijke Harmonie
De Zeegalm
Kerstconcert
ORGANISATIE : Davidsfonds

© Studio Caro

VR 18 DECEMBER — 20 UUR
Sint-Niklaaskerk Westkapelle

€ 10 / € 5 met cultuurkaart Davidsfonds
of vriendenlidkaart (incl. drankje)

Stokman
en Vos

KL ASSIEK

Koninklijke Harmonie
De Zeegalm

Ta ta ta taaa!
Muziek

Kerstconcert

Een concert-conférence met een humoristische
kijk op Beethoven.

ZA 19 DECEMBER — 17 UUR
H. Hartkerk

Stokman en Vos gaan met veel zwier de
ontmoeting met deze meester aan en ontdekken
een heel andere man dan verwacht. Een
onverbeterlijke grappenmaker, een lustige
caféganger en een echte dierenvriend.

Gratis

KL ASSIEK

We horen onder andere zijn ‘Vlooienlied’ en een
‘Elegie voor de dood van een poedel’, gebracht
op de gekende humoristische Stokman-en-Vosmanier. Zelfs Clouseau, Vof de Kunst en Benny
Neyman passeren even de revue, alsook Elise en
‘Ode aan de vreugde’.

Schola Gregoriana
Dominicana
U zijt Wellekome
Sfeervolle samenzang van kerstliederen
met bezinningsmomenten en achteraf
gezellig samenzijn met een hartversterkertje
en warme chocolademelk.

Stokman en Vos zijn Astrid Stockman en
Liesbeth Devos, twee topsopranen van bij
ons, die hun publiek moeiteloos weten te
charmeren. Ze laten zich daarbij begeleiden
door accordeonist Stijn Bettens.

ORGANISATIE : Davidsfonds Westkapelle
ZA 26 DECEMBER — 16 UUR
Kerk H. Familie Duinbergen

ZO 6 DECEMBER — 11 UUR
Magrittezaal Casino Knokke

Gratis deelname met eventueel vrije
bijdrage voor een sociaal werk.

€ 18 / € 15 KH Uitpas (incl. hapje en drankje)
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Wordt verwacht
Vanaf 24 augustus om 8.30 uur kan je tickets kopen of inschrijven.
Meer info: cultuur.knokke-heist.be

JANUARI

OPERETTE

Nieuwjaarsconcert
Salonorkest Vlaams
Muziektheater

CANADEESE FOLK

Toernee
Mondial
on Stage 2021
April Verch band
ZA 6 FEBRUARI — 20 UUR

APRIL

OPERETTE

Schwarzwaldmädel
Vlaams Muziektheater
VR 2 APRIL — 20 UUR

ZO 17 JANUARI — 11 UUR
KOMISCH KL ASSIEK

Troppo Maturo
De Frivole Framboos

JAZZ

It might as well be
swing
Tutu Puoane
ZA 23 JANUARI — 20 UUR

POP, ROCK

The Beatles
Unplugged
Jean Van Lint

ZA 10 APRIL — 20 UUR

Muziek

MAART

VR 5 MAART — 14.30 UUR

FEBRUARI

CHANSON

Edith!
Mireille Vaessen
DO 4 FEBRUARI — 14.30 UUR

JAZZ, WORLD, KLEINKUNST

Double Bill
Zandland en Haven
© Johan Jacobs

ZA 13 MAART — 20 UUR

CHANSON

Zondagsconcert
Salut la Copine
Lien Van De Kelder,
Jan De Smet en
Wouter Berlaen

Lenteconcert
Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Heist

ZO 21 MAART — 11 UUR

VR 23 & ZA 24 APRIL — 20 UUR
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KL ASSIEK

DANSPALEIS

Onmisbaarin je agenda: de danspaleizen
in Ter Mude en de Sint-Niklaaskerk.
Telkens van 14.30 tot 17.30 uur.
I.s.m. Seniorenadviesraad Knokke-Heist.

Philip Boterman

Roland De Ridder

Glenn Degeselle

WO 7 OKTOBER
TER MUDE

WO 16 DECEMBER
TER MUDE

WO 24 MAART
TER MUDE

Duo Midway

Glenn Degeselle

Duo Real Time Band

WO 21 OKTOBER
TER MUDE

WO 6 JANUARI
TER MUDE

WO 7 APRIL
TER MUDE

The Play Boys

Philip Boterman

Eddy Vroman

WO 4 NOVEMBER
TER MUDE

WO 20 JANUARI
TER MUDE

WO 21 APRIL
TER MUDE

Glenn Degeselle

Sylviane & Dick

Philip Boterman

WO 25 NOVEMBER
TER MUDE

WO 10 FEBRUARI
TER MUDE

WO 5 MEI
TER MUDE

Duo Real Time Band

Roland De Ridder

WO 2 DECEMBER
SINT-NIKL AASKERK
WESTKAPELLE

WO 10 MAART
SINT-NIKL AASKERK
WESTKAPELLE
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DANSPALEIS

€ 10 / € 8 KH Uitpas

TENTOONSTELLINGEN

Alle tentoonstellingen vinden
plaats in Cultuurcentrum
Scharpoord, tenzij anders vermeld.

FOTOGRAFIE

MOØDe
Anton Corbijn

tentoonstellingen

Knokke-Heist stunt met wereldpremière van fotograaf
Anton Corbijn.In MOØDe presenteert de internationaal
toonaangevende fotograaf en filmmaker Anton Corbijn
(°1955) beelden uit zijn rijke oeuvre waarin hij de crossover opzoekt tussen fotografie en de modewereld, en
daarmee de termen ‘mood’ en ‘mode’ in de meest ruime
zin omarmt Net als in het oeuvre van Corbijn combineert
Knokke-Heist kunst, mode en goede smaak.
De kunstzinnige Belgische badstad is dan ook de ideale plek
voor de wereldpremière van MOØDe.De tentoonstelling
met bijna 200 werken, waarvan vele voor het eerst worden
getoond, is in wereldprimeur te zien in Knokke-Heist.
De portretten die Corbijn maakte van Kate Moss,
Alexander McQueen of van Naomi Campbell hebben
inmiddels een iconische status verworven. Als visual
director achter Depeche Mode en door zijn decennialange
samenwerking met onder meer U2 heeft hij een stempel
gedrukt op hoe wij kijken naar een belangrijk stuk
hedendaagse cultuur.
Fotografie speelt een hoofdrol in de wereldwijde
modecultuur en -industrie. De fotografie bepaalt in grote
mate hoe we naar een modeontwerp kijken en fotografie
wordt door ontwerpers ingezet om hun visie en visuele
identiteit kracht bij te zetten. De trendgevoelige en steeds
veranderende modewereld werkt samen met fotografen
en visual artists die niet alleen de realiteit vastleggen,
maar haar ook creëren. Voor de fotografie is het eigen
visuele universum van die modewereld dan weer een heel
dankbaar onderwerp. Met MOØDe bewijst Anton Corbijn
dat mode overal is.

ZO 27 SEPT. — ZO 10 JAN.
10 – 19 UUR
€ 15 / € 10 KH & Vlaanderen Uitpas,
groep +4 pers. / -18 jaar gratis

Elijah Hewson and Sian Evans, U2, Songs of Experience, France, 2016 © anton corbijn
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tentoonstellingen

© Stephan Vanfleteren

FOTOGRAFIE

De Donkere Kamer
De Donkere Kamer is een live event met topgasten
uit verschillende disciplines van de fotografie.
De avond bestaat uit korte interviews, actuele
discussies over fotografie en aandacht voor
interessante tentoonstellingen.

De Donkere Kamer is een samenwerking van
Sluitertijd met Cultuurcentrum Knokke-Heist,
Proximus, Boekhandel De Reyghere en
De Standaard
www.dedonkerekamer.org

De Donkere Kamer verwelkomt op 27 september
Anton Corbijn. Hij is de headliner van de avond en
stelt zijn serie over MOØDe voor, waarmee hij dit
najaar exposeert in Cultuurcentrum Knokke-Heist.
Maar hij is niet alleen. Binnenkort maken we meer
gasten bekend. We kunnen alvast wel meegeven
dat Stijn Meuris een column voorziet bij een foto
uit de actualiteit. Een vast onderdeel van De
Donkere Kamer is de pitch. Drie fotografen krijgen
de kans om via het principe van crowdfunding
ondersteuning te ontvangen voor hun fotoproject.

De tentoonstelling zal uitzonderlijk
tot 20 uur open zijn!

ZO 27 SEPT. — 20 UUR

Vaste presentatoren van dienst zijn
Frank Raes en Nicky Aerts.

€ 15

36

BEELDENDE KUNST

Pieter
Gaudesaboos

Zijn werk is speels, origineel, met nostalgische
en absurde trekjes. Hij werkt vaak met collages
en gemengde technieken, combineert fotografie,
digitale illustraties en waterverf. De vormgeving
van zijn boeken doet hij helemaal zelf. Pieter
groeide op in Brugge. Zijn studies grafische
vormgeving en fotografie leidden hem naar Gent.
Daar woont hij nog steeds, met zijn vriend Tomas
en hun twee dochters Leah en Suzie.

ZA 7 NOV. — ZA 5 DEC.
10-19 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis
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tentoonstellingen

In het kader van de voorleesweken, stellen we
het werk van illustrator Pieter Gaudesaboos
tentoon. Illustrator, auteur en vormgever
Pieter Gaudesaboos (1979) spreekt met zijn
fantasie en humor alle leeftijden aan. Ieder
prentenboek is weer helemaal anders, toch pik
je een ‘Gaudesaboos’ er zo uit. Al meer dan 15
jaar worden zijn prentenboeken gepubliceerd in
binnen- en buitenland. Daarbij werd hij meermaals
bekroond, met o.a. de Gouden Uil Jeugdliteratuur
en verschillende boekenwelpen.

SCULPTUUR

BUITEN BEELD
‘Buiten Beeld’ zet letterlijk beelden buiten. Drie
keer per jaar en telkens bij de start van de herfst,
winter en lente toont curator Luc Michils op het
(dak)terras van Scharpoord het werk van een
beeldende kunstenaar. Elke dag gratis te bezoeken.

Erlend Van Landeghem

tentoonstellingen

Erlend studeerde schilderkunst in het KASK, Gent
en woont en werkt in Ronse. Sinds het midden
van de jaren ’80 werkt hij aan de uitbouw van
een oeuvre dat bestaat uit beelden, installaties,
tekeningen en schilderijen. In zijn werk haakt
traditie in op geschiedenis, en dat levert een
eigen wereld op. De kunstenaar fragmenteert,
combineert en experimenteert: papier, polyester,
grafiet, gouache, reliëfverf en silicone. Hij ontdekt
en neemt ons mee naar een wereld waar volumes
en kleuren, scherven en scheuren elkaar kruisen.
Zijn twee- en driedimensionaal werk zijn aan
elkaar verwant. Beelden worden beschilderd als
doek of papier, en het twee-dimensionaal werk
krijgt door de assemblage van lagen en materialen
nagenoeg een derde dimensie.

Scharpoordgalerij
Scharpoordgalerij is een
permanente tentoonstellingsplaats
in Cultuurcentrum Scharpoord voor
(vrijetijds)kunstenaars uit de regio.
Elke dag gratis te bezoeken.

ZA 19 SEPTEMBER — ZO 13 DECEMBER
10-19 UUR

10-19 UUR

Gratis

Gratis

Paul Van Hoorick (EKKIZ)

Jessica-Lynn Lens
VR 25 SEPTEMBER – ZO 25 OKTOBER

Het is lastig om EKKIZ in één continent te vatten. ‘Art
Brut’ over een brute wereld, een brutale wereld. Kunst
als de pleister op het gekende houten been. Pleister
voor de breuken en de hopeloze gevallen. Los casos
perdidos. Tegen beter weten in. Rum & morfine. Kunst
als drug om te overleven. EKKIZ is autodidact en
verblijft deels in België en deels in Havana.

M. Christine
Despiegelaere (Titine)
VR 30 OKTOBER – ZO 29 NOVEMBER

Peter Lems
VR 4 DECEMBER – ZO 3 JANUARI

ZA 19 DECEMBER — ZO 14 MAART
10-19 UUR

Gratis
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BEELDENDE KUNST

SEAS

Scharpoord Experimental Art Space. De tentoonstellingsplaats voor jonge, startende professionele kunstenaars
geselecteerd door curator Jo Coucke. Elke dag gratis te bezoeken.

Rosalien Helsen

Rosalien is in 2019 afgestudeerd als Master
Grafische Vormgeving aan de Karel de Grote
Hogeschool - Sint Lucas Antwerpen. Ze is
actief in animatiefilm en boekillustratie. Haar
animatiefilmdebuut werd geselecteerd voor het
internationaal Kortfilmfestival van Leuven 2018.
IN SEAS toont ze haar afstudeerproject, de korte
animatiefilm ‘Frank & Chris’ uit 2019 samen met
recente boekillustraties.
Dries is geboren in Hasselt in 1993 en woont en
werkt in Gent. Hij maakt dagelijks collages en
probeert die techniek om te zetten in sculpturen
die hij graag afstemt op de beschikbare
tentoonstellingsruimte. Boutsen is in 2019
afgestudeerd als Master in de Vrije Kunsten aan
het KASK in Gent en is voor de periode 2020-2021
toegelaten tot het postgraduaat programma van
het Hoger Instituut voor Schone Kunsten van Gent.

VR 20 NOVEMBER — ZO 17 JANUARI
10-19 UUR

Gratis

VR 11 SEPTEMBER — ZO 8 NOVEMBER
10-19 UUR

Gratis
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tentoonstellingen

Dries Boutsen

EVENEMENTEN

Open
Monumentendag

Verwendag in
de bibliotheek

Margaretakerk: Start wandeling met gids - het
oude centrum van Knokke en zijn evolutie
Museum Sincfala: Start wandeling met gids - het
verleden van Heist / i.s.m. Heyst Leeft Museum
Sincfala: Proeverijen van lokale aanbieders

Op deze verwendag leidt een rode loper je door
de wijd open deuren van de bibliotheken van
Knokke-Heist. Lang geleden dat je er nog kwam?
Dan is dit hét uitgelezen moment om nog eens
binnen te springen. Maak kennis met alle
facetten van een moderne bibliotheek, verken
de veelzijdige bibcollecties, neem deel aan een
workshop of ga even zitten voor een boeiende
lezing. De koffie zal klaar staan.

ZO 13 SEPTEMBER — 10 – 16 UUR

ZA 3 OKTOBER — 10 UUR

tentoonstellingen

Bibliotheek Scharpoord
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Dierenzegening
PROGRAMMA:

9.30 uur
Eucharistieviering in de H.Maragaretakerk
opgeluisterd door harmonie De Zeegalm
10.50 uur
Processie onder politiebegeleiding van de
kerk naar het A.Verweeplein
11 uur
Dierenzegening van huisdieren op
A.Verweeplein
11.10 uur
Aankomst van de paarden op A.Verweeplein
11.30 uur
Dierenzegening van paarden op
A.Verweeplein
ZO 4 OKTOBER — 9.30 UUR

tentoonstellingen

Het Groot
Dictee
Heruitgevonden
Speel mee met De Schrijfwijzen
De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee
Heruitgevonden, een dictee voor iedereen
die graag speelt met letters. Je hoeft dus
zeker geen spellingskrak te zijn om mee
te doen. Het dictee wemelt niet van de
moeilijke woorden, maar laat je creatief
aan de slag gaan met taal. Het spel start
om 20 uur stipt en dat simultaan in meer
dan 100 bibs over heel Vlaanderen.
Trommel je taalminnende vrienden op en
speel mee.
VR 9 OKTOBER — 20 UUR
Bibliotheek Scharpoord
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Spruitenfestival
cc
Scharpoord

Voor het derde jaar op rij kan je tijdens de herfstvakantie
in de tuin van Cultuurcentrum Scharpoord terecht
voor het Spruitenfestival. Van zondag 1 tot en met
dinsdag 3 november ben je van harte welkom op het
festival voor jonge spruiten. Wie er vorig jaar bij was,
weet dat hij het dit jaar ook niet mag missen!
Stip de data alvast aan in je agenda. Het volledige
programma met alle informatie per activiteit volgt!

ZO 1 NOV. - DI 3 NOV.
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tentoonstellingen

SPRUITENFESTIVAL

Wereldlichtjesdag
Een ingetogen moment van herdenking voor
ouders, grootouders en alle mensen die een kaarsje
willen aansteken voor een overleden kind(je). We
zorgen voor een serene sfeer, een vleugje muziek
en poëzie,…
Iedereen die een kaarsje wenst aan te
steken, brengt wel zelf een glazen bokaal of
theelichthoudertje mee. De Gezinsbond zorgt voor
de theelichtjes.
ORGANISATIE Gezinsbond Knokke i.s.m
Cultuurcentrum Scharpoord
INFO voorzitter@gezinsbondknokke.be
G 0479 687 421
ZO 13 DECEMBER — 18.30 UUR
Sint-Niklaaskerk Westkapelle
tentoonstellingen
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Praktisch
Algemene info

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.

Annulaties

Voor alle voorstellingen is

ANNUL ATIE DOOR ONS

het aangeraden om vooraf te

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.

reserveren. Reserveren kan
telefonisch, online of aan het
onthaal van het cultuurcentrum.
Na reservatie van tickets moet de

ANNUL ATIE DOOR JEZELF

betaling binnen de 5 werkdagen

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).

gebeuren. Zoniet vervalt de
reservatie en komt de plaats
terug vrij. Het bedrag moet
gestort worden met vermelding
van de voorstelling. Indien niet
termijn vervalt de reservatie en
komt de plaats terug vrij. Wie
inschrijft via de website dient
onmiddellijk te betalen. Als
de voorstelling volzet is dan
plaatsen we je graag op
de wachtlijst.
De Wet van 30 juli 2013
betreffende de verkoop
van toegangsbewijzen tot

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.

evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets die
je bij ons koopt.
CULTUURCENTRUM SCHARPOORD

Laatkomers
Lezingen beginnen steeds stipt. Na aanvang wordt niemand meer
toegelaten. Je kan eventueel tijdens de pauze je plaats innemen.

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

Gsm, eten en drinken
Wij vragen met aandrang om bij het binnenkomen van de zaal je gsm
uit te zetten. Drank of eten mag niet mee binnen in de zaal.

BE98 0961 3182 0593
OPENINGSUREN:

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

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

betaald binnen de gestelde

Voordelen

Vrijwilligerscentrale

Parkeren

Het cultuurcentrum aanvaardt

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

Opgelet. Op de parking van
het cultuurcentrum is het
elke dag verplicht je blauwe
parkeerschijf te leggen en dit
met een maximum van 4 uur.

de Sodexo cultuurcheques.

Doe-bonnen
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,

ZOEK JE VRIJWILLIGERSWERK
IN DE BUURT OF WIL JE LOKAAL
EEN VACATURE PL AATSEN? NEEM

concert, tentoonstellingen,

GERUST CONTACT OP MET ONS.

sportevenementen,

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

inschrijvingsgeld
cursussen, ... Het DoePraktisch

bonnenboekje kan

Cultuurmobiel

aangekocht worden aan het

Wie geen auto heeft, een verhoogde
tegemoetkoming heeft bij zijn
ziekenfonds, moeilijkheden heeft
om zich te verplaatsen en voor
wie openbaar vervoer niet evident
is, kan aangesloten worden bij de
Minder Mobielen Centrale. Als lid
van de Minder Mobielen Centrale
kan je gebruik maken van de
Cultuurmobiel. Hierdoor is elke
voorstelling in 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.

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/
vrijetijd/doebonnen

Parkeren
Opgelet. Op de parking van
het cultuurcentrum is het
elke dag verplicht je blauwe
parkeerschijf te leggen en dit
met een maximum van 4 uur.

VOOR MEER INFORMATIE KAN JE
TERECHT BIJ HET OCMW IN HET
SOCIAAL HUIS.

T 050 530 900
mindermobielencentrale@knokke-heist.be
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Openingsuren
bibliotheek
BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

Maxim Willemspad 1
T 050 630 400
Ma - vr: 10 - 19 uur
Za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon- en
feestdagen
FILIAAL HEIST

Kerkstraat 31 - T 050 519 871
Di en za: 9 - 12 uur
Wo en vr: 16 - 19 uur
Ma, do en zo: gesloten
FILIAAL WESTKAPELLE

Dorpsstraat 60
T 050 609 156
Di: 14 - 19 uur
Ma, wo - zo: gesloten
MEER INFO:

bibliotheek.knokke-heist.be
bibliotheek@knokke-heist.be

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

cultuur
knokkeheist

cultuur
knokkeheist

2020

lezingen

2020

cursussen
& uitstappen

ﬁlm

2020

cultuur
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.knokke-heist.be/inschrijvingsformulier-nieuwsbrieven

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

