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cultuur
centrum
knokkeheist

Familievoorstellingen.
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. Voor leden van de Gezinsbond is er gratis toegang vanaf het 5de gezinslid.

Peper in de reet.
Wat zeg je? Ongekend is onbemind? Dat is vaak de waarheid. Maar wij zijn er zeker van dat er ergens
in jou, bezoeker van het Cultuurcentrum Scharpoord, een avonturier schuilt die
openstaat voor nieuwe dingen. Omdat jij wat “Peper in de reet” verdient!

Bij de buren.
Beter een goede buur dan een verre vriend. Op bezoek ‘Bij de Buren’ rijden we je
met de bus richting steengoede voorstelling bij onze cultuurburen. Het is niet alleen
praktisch, maar ook gezellig. Een gedeelde ervaring telt immers 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 op een locatie gekozen door Natuurpunt.
Dit seizoen rijdt onze bus naar:
• Opera Gent op dinsdag 28 april: Cosi fan Tutti
• CC De Schakel Waregem op zaterdag 16 mei: Hoe te leven door Wim Helsen & Johan Petit
• Opera Gent op woensdag 17 juni: Noetic door Cherkaoui / Bausch

OPGELET! BILL jongerenpas werd EYCA

PODIUM
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54
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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 even goed bij de vrijetijdspartners
van de gemeente zoals Museum Sincfala, Beverly Screens en For Freedom Museum. 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:
• Cosi op za 25 januari
• Locke op wo 12 februari
• Wie we zijn op vr 14 februari

PODIUM

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

© Alexander Popelier

MUZIEK

Casco
Brihang
Brihang deed er drie jaar over maar eindelijk
is ze er, de tweede plaat: CASCO en Brihang
klinkt eerlijker dan ooit. Hij heeft het over
zijn twijfels, zijn onzekerheden en zijn
kleine kantjes die hem net zo menselijk
maken als u en mij. Die kwetsbaarheid
is atypisch voor hiphopartiesten, maar
eigenlijk hoeft ze niet te verbazen.

Podium

Op CASCO haalt Brihang, net als bij zijn
doorbraakalbum 'zolangmogelijk' (2016), de
muur tussen de artiest en de mens erachter
verder neer. Op CASCO bevestigt Brihang alle
verwachtingen die deze tweede plaat vooraf
gingen en vestigt hij zichzelf definitief als één
van de interessantste artiesten in ons land.
Het doet ons plezier dat deze KnokkeHeistenaar langskomt voor een intiem
concert op een unieke locatie.

VR 10 JAN. &
ZA 11 JAN. — 20 UUR
BEIDE UITVERKOCHT

Casino Knokke Magrittezaal
Voorprogramma door Ana Diaz
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Herman van Veen 75
Herman van Veen
… Dat kun je wel zien dat is hij … “Vandaag een jaar
geleden vroeg iemand van het theater of ik al wist
wat wij zouden komen spelen. Jee, dacht ik, dat
hangt van zo veel af. Hoe toekomstbestendig kan
op mijn leeftijd zo’n aankondiging zijn? Het gaat
immers altijd anders dan je denkt ook als je denkt
het zal wel anders gaan dan je denkt dan gaat het
toch nog anders dan je denkt. Zoals Judith, een
vriendin, laatst op een feestje zei. Al zeker weet ik
wel als alles gaat zoals ik hoop, versieren we een
stoel, want ik word vijfenzeventig. Net zo oud als de
langst gewapende vrede in onze lage landen ooit.
Dus zingen we vast en zeker blij vrij naar Chawwa
Wijnberg: Violen, anjelieren en een tas vol prei wat
hebben we te vieren violen, anjelieren en een tas
vol prei. Ja, los van wat krakende onderdelen en het
regelmatig kwijt zijn van namen, beschouw ik deze

tijd, ook al ben ik minder jong dan gisteren, als de
beste van mijn leven.” Voor zover, Herman van Veen
VIOLISTE-ZANGERES

Jannemien Cnossen

HARPISTE-PERCUSSIONISTE-ZANGERES

Wieke Garcia

Kees Dijkstra
Edith Leerkes

BASSIST-TOETSENIST

COMPONISTGITARISTE

Ja, los van wat krakende onderdelen en het
regelmatig kwijt zijn van namen, beschouw
ik deze tijd, ook al ben ik minder jong dan
gisteren, als de beste van mijn leven.

VR 10 & ZA 11 JAN. — 20 UUR
€ 40 / € 37 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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Podium

© Pim Ras

MUZIEK

THEATER

© Benny De Grove

FAMILIEVOORSTELLING

Een man een man

Ans en Wilma
Verdwaald (6+)

Bob De Moor
en Herbert Flack

Ariane Van Vliet En Alice Reijs

Podium

Een absurde wereld vol humor, ontroering en
prachtige liedjes. Ans en Wilma zijn dringend aan
vakantie toe. Ze plannen een reisje met de caravan
door het bos. Maar dan raken ze de weg kwijt. Door
Wilma zegt Ans. Door Ans zegt Wilma.Tijdens hun
zoektocht naar de uitgang raken de dames verstrikt
in herkenbare conflicten op kinderformaat.

Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het
over had voordat je naar de WC ging? Nee tenzij
je samen met een collega uit eten gaat om de
vriendschap te versterken. Anders zou het zomaar
kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit
tot een avond vol wantrouwen, verbaal geweld
en miscommunicatie.En dan zou het ook zomaar
kunnen dat van de gezworen vriendschap geen
spaander heel blijft.

Hoe stoer is Wilma eigenlijk als het donker wordt?
Want wat ruist daar door het struikgewas? Kan de
bange Ans wel slapen in een donker bos? Hebben
de dames wel genoeg boterhammen met pindakaas
voor onderweg? Overleeft hun hechte vriendschap
dit spannende avontuur?

EEN MAN EEN MAN is een komedie over twee
mannen, een tafel, een serveerster en vooral dat je
de dingen niet groter moet maken dan ze zijn.
Theaterkrant: De optelsom van een scherpe,
valse tekst, mooie acteurs en een goede
eindregie maakt van Een man een man, een
fijne, irritante, goedgelukte voorstelling. ****

In de voorstelling komen problematiek zoals jaloezie,
pesten, afscheid nemen en verliefd zijn aan bod.
Kibbelend en kwetterend nemen de knotsgekke
tantes u mee in hun absurde wereld vol humor,
ontroering en prachtige liedjes.

MET Herbert Flack, Bob De Moor en Fleur
Hendriks REGIE Tania Poppe TEKST Kees Prins en
Roel Bloemen PRODUCTIE Popop Producties

WO 15 JAN. — 15 UUR

VR 17 JAN. — 20 UUR

€ 9 / € 6 KH Uitpas, -12 jaar,
EYCA, groepen +10 pers

prijs € 17 / € 14 KH Uitpas,
EYCA, groepen +10 pers
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© Kaat Pype

Podium

HUMOR

Uit respect voor de buren
Dries Heyneman
Met veel gevoel voor zelfspot ontleedt hij de WestVlaamse mondigheid – of het gebrek daaraan ‘uit
respect voor de buren’. Je kas opfretten, typisch
West-Vlaams. Dries Heyneman heeft er zwaar last
van wanneer zijn knappe buurmeisje hem amper wil
begroeten. Een stom voorval op het eerste gezicht,
maar hij kan er niet mee om. Zijn neurotisch kantje
probeert de achterliggende reden te analyseren, tot
zijn gedachten op hol slaan en alles op een heerlijke
manier ontspoort.

In het najaar van 2020 komt ook de langverwachte
tv-reeks Grond uit, een samenwerking met Wannes
Cappelle en Zouzou Ben Chikha over twee broers
met een geniaal idee om de begrafeniswereld op zijn
kop te zetten.

ZA 18 JAN. — 20 UUR
€ 15 / € 12 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers

Scenarist en acteur Dries Heyneman schreef o.a.
de bekende fictiereeks Bevergem.
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MUZIEKTHEATER

Cosi
Deschonecompanie/
Muziektheater Transparant
Op scène verschijnen twee acteurs, twee klassieke
zangers, een pianist en een violiste. Met muziek en
tekst uit Mozart en Da Ponte’s opera Così fan tutte,
filosoferen en discussiëren de spelers samen over
het bestaan van fysieke trouw. Don Alfonso, filosoof
en pianist, beweert tegen twee jongemannen dat
hun geliefden hen niet trouw kunnen blijven. De
mannen eisen tegenbewijs en zetten een experiment
op. Despina, kamermeid en violiste, laat op haar
beurt de vrouwen kennismaken met de vrije liefde.
Geeft het resultaat Don Alfonso gelijk?

SPEL

Focus Knack: Goossens combineert aanstekelijk
spel met virtuoze zang en zet beide slim in: het
spel houdt vaart in het verhaal, de zang zorgt
voor de emotionele kleur. De piano van Deltour
is een trouwe gids.

ZA 25 JAN. — 20 UUR

© Ruben Hamelinck

Podium

Tom Goossens
Carine van Bruggen, Arne Luiting, Wouter
Deltour, Lucas Cortoos, Esther Kouwenhoven,
Clara Cleymans
REGIE, TEKST EN CONCEPT

Inleiding om 19.15 uur
€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
KH UITPASACTIE 1+1
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© Mario Severi

DANS

Professionele Indische en Oriëntaalse dans in
een uniek tasje. In A Special Blend inspireren
verschillende werelden elkaar vanuit een simpel
tasje thee. Vrouwen halen thee boven bij de
henna, om lief en leed te delen, om zich op te
maken, maar vooral bij het dansen. Als vrouwen
samen dansen ontstaat magie. Grenzen vervagen
tot veel verder dan de Oosterse. Hou je klaar
om verrast en ontroerd te worden tijdens deze
prachtige Indisch-oriëntaalse dansvoorstelling.
I.s.m. Volksontwikkeling Knokke-Heist (Davidsfonds
Knokke en vtbKultuur Knokke-heist)
PRODUCTIE

Chimella & Maya Sapera Company

ZA 1 FEB. — 20 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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Podium

A Special Blend

MUZIEK

Jubileumtournee 2020
Johny Voners
We kennen Johny Voners allemaal van op de buis maar
hij heeft daarnaast één grote passie voor zingen én
voor Charles Aznavour. Hij toerde tot 2014 met zijn
muzikaal project ‘Aznavoners’ en sinds 2018 is er de
nieuwe Nederlandstalige voorstelling “ET ALORS …
EN DAN … VONERS ”een tour de chant doorspekt met
mini-conférences, innemend, warm en grappig.

Podium

Na vijf jaar stilte komt het geluid van dieper, vanuit de
“tripe”, zeggen de Fransen. Johny brengt Nederlandstalige
versies van het Charles Aznavour-repertoire, samen met
een driekoppig combo. Bekende Vlaamse tekstschrijvers
(Betty Mellaerts, Els Hoebrechts, Sabien Tiels, Bob
Legrève, …) bewerkten deze Franse chansons.
Zoals met wijn wordt ook Johny rijper met de jaren.
Et alors … en dan … Voners!

DI 4 FEB. — 14.30 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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© vzw comedyshows

MUZIEK

Nog ène kè!
Ook Alain vroeg Alain een paar weken geleden
tussen trappist 6 en 7: “Preuteleute ligt al een eind
stil, ik zou nog ène keer willen optreden. Zou jij dat
ook niet willen?”
En ze zwegen derover. Maar dat bleef maar spelen in
hun hoofd… Nog ène ki…
Hij zei: “Ik zou nog ène ki willen optreden in het
Kursaal, nog éne ki in Breininge, nog ene kè in
Leffinge, nog éne ki in de Versluysdôme, nog ene
kè in Ieper en nog ene kè in Knokke en achteraf
in me bloten in de zèè gaan zwemmen met een
komkommer in me gat…”
Een bucketlist (letterlijk: emmerlijst) is een lijst met
dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat
hij sterft.
Een theatershow over bucketlists en andere zaken
die je met een emmer doet. Over laatste en eerste
keren, over en uit.
PRODUCTIE

vzw comedyshows

DO 6 FEB. — 20 UUR
UITVERKOCHT
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Podium

Preuteleute

HUMOR

© Jelle Vermeersch

Podium

Full contact tour
Steven Mahieu
Geef toe, niemand is te overtuigen met een tekstje
over de inhoud van een nieuwe voorstelling. Laten
we daar dus geen inkt aan verspillen. De ‘Full
Contact Tour’ is de vierde zaalshow van Steven
Mahieu en toont de comedian op zijn best: heftig*.

Steven Mahieu
Wouter Deprez

TEKST EN SPEL
COACHING

Deze productie kwam tot stand met de
steun van de Tax Shelter maatregel van
de Belgische Federale Overheid.

* “heftig” in Van Dale:
ZA 8 FEB. — 20 UUR

1 driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2 hevig, krachtig, fel
3 erg goed, leuk

€ 16 / € 13 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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© Kurt Van der Elst

THEATER

Podium

Locke
Compagnie Cecilia
Ivan Locke, een plichtsbewuste bouwondernemer en
goede vader, vertrekt op een dag van zijn werk naar
huis. Aan de verkeerslichten beslist hij echter rechtsaf
te slaan waar hij normaal links moet.

De soundtrack van de hand van Johannes
Verschaeve, Luk Vermeir, Frederik Heuvinck
en Ben Brunin zet alles extra onder stoom.
Locke is een muzikale, ritmische, emotioneel
subtiele ontploffing van emoties, die
niemand onberoerd zal laten.

Wat volgt is een van de strafste filmscenario’s ooit
qua structuur en personages (van de hand van Steven
Knight, de man achter o.a. Peaky Blinders). Stap voor
stap komen we te weten wat Ivan leidt om gedurende
de anderhalf uur durende autorit die op zijn
beslissing volgt heel zijn leven op het spel te zetten.
Locke gaat over verantwoordelijkheid nemen en
principes ook als je er alles door dreigt kwijt te spelen.
Omdat de waarheid belangrijker is dan alles. Samen
met klasbakken Tom Vermeir en Koen De Graeve zet
Yahya Terryn zijn tanden in dit hartverscheurende
verhaal dat zich afspeelt in 1 autorit.

Yahya terryn
Koen De Graeve, Tom Vermeir
PRODUCTIE Compagnie Cecilia
TEKST EN REGIE
SPEL

Bekijk ook de filmfolder. De film Locke
wordt vertoond in onze filmzaal tijdens de
maandagfilm.

WO 12 FEB. — 20 UUR
Inleiding om 19.15 uur

Elke avond speelt 1 van de 2 acteurs de hoofdrol
en de andere 6 bijrollen. De avond erop draait
alles om. Een theatrale tour de force kortom.

€ 18 / € 15 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
KH UITPASACTIE 1+1
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THEATER

MUZIEK

Wie we zijn
© Christina Coene

Het Nieuwstedelijk Fien Leysen
Research wees uit dat 70% van de bevolking
af en toe het noorden kwijt is, het gevoel heeft
ergens niet thuis te horen, ergens geen recht
op te hebben, een bedrieger te zijn, of niet
de legitimiteit te hebben iets te zeggen. Dit
komt steeds terug op de vraag wie we zijn,
voor onszelf, maar ook naast anderen. In
verhouding tot anderen. Tot de wereld. Tot waar
we vandaan komen, waar we zijn, en waar we
naartoe gaan.
Op scène zullen audio, video en tekst elkaar
afwisselen. Wie er verder te zien zal zijn of wat er
nog op het podium kan gebeuren, zal afhangen
van waar de inhoud zelf naartoe wil.
Na het succesvolle Wat (niet) weg is gaat Fien
Leysen op zoek naar een antwoord op de vraag:
Wie we zijn.

Franse chanson
Sarah D'hondt

Podium

Sarah D’hondt timmert al een poos en met
succes aan een stevige reputatie als zangeres.
Haar repertoire is rijkelijk gevuld met
gekende melodieën van Piaf, Baker, Montand,
Brassens, Gréco, …Haar stem en authentieke
podiumprésence geven ons de kans om het
Franse chanson te herinneren, te herkennen,
te herbeleven. Sarah werd daarvoor in 2013
beloond met de eervolle Liesbeth List-Prijs voor
het Frans Chanson. ‘Jij brengt geen lied, jij bént
het lied!’ kreeg Sarah als lovende commentaar
van Liesbeth List zelf te horen. Het repertoire
op de debuutplaat van Sarah D’hondt ‘Souvenir’
brengt een ode aan deze prachtige periode uit
de muziekgeschiedenis. Want een chanson is
niet zomaar een lied. Het is een verhaal van
passie, tederheid en verdriet. Van persoonlijke
herinneringen ook.

TEKST EN SPEL Fien Leysen MUZIEK
Bert Hornikx SCENOGRAFIE Manu
Siebens DRAMATURGIE Els Theunis
COACHING Adriaan Van Aken & Sara
Vertongen TECHNIEK Victor Thys & Kishan
Singh PRODUCTIE Ellen Haesevoets

De productie kwam tot stand met de steun
van de Tax Shelter maatregel van de
Belgische federale overheid.

Organisatie van Innerwheel Knokke-Heist
tvv de sociale projecten die ze ondersteunen.

PRODUCTIE

Het Nieuwstedelijk

DO 13 FEB. — 20 UUR

VR 14 FEB. — 20 UUR

€ 30 incl. verzorgde receptie

Nagesprek

G 0497 42 91 91 - monique@m2maes.be
ann@demaknokke.be

€ 13 / € 10 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
KH UITPASACTIE 1+1
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© Marcel Lennartz

Podium

Podium

© Brad McCloskey

MUZIEK

Dreamland
Gordie Mackeeman and his Rythm boys
Het bekroonde Canadese kwartet Gordie
MacKeeman & His Rhythm Boys zijn terug met hun
vierde studio-opname, ‘Dreamland’.

de contrabas. Gordie’s charme (en vliegende
viool en voeten) en de unieke mix van zowat
elk rootsgenre zorgen ervoor dat ze in no time
overal uitgroeien tot echte publiekslievelingen.

Het nieuwe album blinkt uit met geraffineerde
bluegrass, down home country en roekeloze
rockabilly, in een stuwende set van originals, leuke
covers en voetstompende instrumentals. Als een
multi-instrumenteel muzikaal Zwitsers legermes,
waar bijna bij elk nummer van instrument en
stijl gewisseld wordt, doet Gordie zijn bijnaam
‘Crazy Legs’ alle eer aan met zijn “elastieken
benen” of met een danssolo op de klankkast van

PRODUCTIE Gordie Mackeeman and
his Rhythm boys

ZA 15 FEB. — 20 UUR
€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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FAMILIEVOORSTELLING

© Wim Lanser

HUMOR

Liften

Woesj

De muzikale komedie

4Hoog

Drie dames komen vast te zitten in de lift van een
schoonheidskliniek. Ze zijn volstrekt onbekenden
voor elkaar. Terwijl ze wachten op hun ‘redding’
vertellen ze elkaar sappige roddels en hilarische
anekdotes. Tijdens deze hachelijke situatie wijden ze
uit over gênante situaties waarin zij ooit verkeerden.
Scherpe onderwerpen worden besproken, gevolgd
door rake confrontaties die met veel humor
uitmonden in oprechte gesprekken. Die avond zal
hun leven voorgoed veranderen.

Twee nimfen en de zee.
Muziek en zang en zand.
Het raakt je recht in het hart
Een must-see voor jong en oud
Twee operazangeressen dobberen in een muzikale
wereld vol noten, koren en sferen.
Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek
EN+: We zorgen telkens voor een leuke
omkaderingsactiviteit. Dit om de kinderen actief bij
het podiumgebeuren te betrekken. Voor leden van de
Gezinsbond is er gratis toegang vanaf het 5de gezinslid.

LIFTEN is een hilarische en ontroerende voorstelling
over schoonheid, vriendschap en vooroordelen.

PRODUCTIE 4Hoog SPEL Noémie Schellens &
Abigail Abraham of Astrid Annicaert & Briana
Ashley Stuart REGIE Frans Van der Aa MUZIEK
Peter Spaepen

Katrien De Becker (bekend uit Thuis), Dorothy
Wuyts (bekend uit Oud België) en Gerdy Swennen
(bekend uit Thuis).
MET

Uw (lach)rimpels zullen zeker worden
gelift in deze muzikale komedie.

Soetmin Demedts blog Verne & Jasper:
Opera meets theater meets dansvoorstelling.
Magisch, echt waar. (...) 4Hoog is steevast drie
kwartier duiken in een andere wereld.
ZO 23 FEB. — 15 UUR

ZO 16 FEB. — 15 UUR

€ 9 / € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA,
groepen +10 pers

€ 18,5
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Podium

(3+)

FAMILIEVOORSTELLING

MUZIEK

Que désire

Ik wist niet dat
dit dat was (4+)

Soetkin Baptist

4Hoog
Podium

Wat is kunst? Hoe kijk je naar kunst? Moet je
altijd alles weten en begrijpen? Ik wist niet dat
dit dat was!Welkom in het museum. De Gezusters
Kunst maken voor u een kunstwerk. Niet zomaar
een kunstwerk, maar HET kunstwerk! Het van
Het, Het Hettigste van Het! Het mooiste, Het
ontroerendste, Het volste kunstwerk. En zij doen
dat voor u. Alleen voor U!

Na het succes van Soetkins ‘Made in France’ was de
tijd rijp voor een vervolg. De onomwonden kracht
van het Franse chanson sluit dan ook naadloos aan
op de vertolking die Soetkin wil neerzetten: zonder
omwegen, vastberaden en met een grote drang haar
eigen weg te gaan. In ‘Que Désire’ verdwijnt Soetkin
opnieuw in de krochten van de Franse muziek; in
bekende, maar ook vergeten chansons die herleven
door haar stem.

I.s.m. Museum voor Schone Kunsten Gent.
I.s.m. Bibliotheek Knokke-Heist en Maak.

ZANG

Goffin
Bosch

PRODUCTIE 4Hoog VAN EN MET Anemone Valcke
en Britt Bakker COACH Frans Van der Aa

Soetkin Baptist UKELELE Aline
GITAAR Bert Candries DRUM Luc Vanden
HAMMONDORGEL Paul Flush

Het publiek: ‘Je hebt zo van die muzikale
pareltjes waar in de pers te weinig over
geschreven wordt. Soetkin als een grande
dame op het podium, innemend, een
fantastische stem, met een présence die je
helemaal inpakt. Grote klasse! [...]’

ZO 1 MRT. — 13 EN 15 UUR

DO 5 MRT. — 14.30 UUR

€ 9 / € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA,
groepen +10 pers

€ 15 / € 13 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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Messages of Cheer & Comfort
Sioen
Op het nieuwe 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. Daar waar zijn
klassieke muzikale achtergrond zich mengt met pop
en rock tot een eigenzinnige stijl 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 (Cruisin’, No

Conspiracy At All, Hope For This Land, ...) 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 13 MRT. — 20 UUR
€ 23 / € 20 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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© Nick Proot

MUZIEK

THEATER

De Woordenaar
De Kolonie Mt &
Bruno Vanden Broecke
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.”

Bruno Vanden Broecke COMPOSITIE Bo Spaenc
Bo Spaenc, Pol Vanfleteren, Johan
Vandendriessche & Dante Verspaendonck of Amber Meert
TEKST & SPEL
LIVEMUZIEK

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, cultuurcentrum
Berchem, de Tax Shelter maatregel van de Belgische
federale overheid & Gallop Tax shelter.
ZA 14 MRT. — 20 UUR

© Pat Verbruggen

Podium

De man doet zijn mond open. Er komt muziek uit. De
Woordenaar wordt 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 uw leven, zoals het
is of zoals u 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 De
Woordenaar een nieuw, uniek muziektheaterfeest.

Inleiding om 19.15 uur
€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
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© Ministerie van Beeld

FAMILIEVOORSTELLING

De Rattenvanger

(6+)

Het bekende verhaal over de Rattenvanger van
Hamelen wordt in een nieuw jasje gestoken. Ida en
Michiel nemen je mee naar Hamelen, waar duizenden
ratten al knabbelend op je zitten te wachten ... Zo
veel ratten, om gek van te worden! Maar hoe kom
je daar vanaf? Met live muziek, poppenspel en
een flinke dosis aan humor zetten Ida van Dril en
Michiel Schreuders een leuke familievoorstelling
neer. Ben jij ook benieuwd naar het verhaal
over de Rattenvanger? Kom dan gauw kijken!
EN+: We zorgen telkens voor een leuke
omkaderingsactiviteit. Dit om de kinderen actief bij
het podiumgebeuren te betrekken. Voor leden van de
Gezinsbond is er gratis toegang vanaf het 5de gezinslid.
REGIE

Fred Delfgaauw

Theaterparadijs: Hoe spannend en
boeiend kan je een verhaal, of beter
gezegd een moderne versie, maken voor
het hele gezin? ****
ZO 15 MRT. — 15 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA,
groepen +10 pers
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Ida Van Dril &
Michiel Schreuders

THEATER

Live in
Nerdland:
DNA
Lieven Scheire
Tegenwoordig gaat het snel in de
wetenschap en technologie. Ruimtevaart,
robotica en menselijke genetica, zijn maar
enkele gebieden die met grote stappen
vooruit gaan. Welke ontwikkelingen staan er
te trappelen om binnenkort ons dagelijkse
leven binnen te treden? Lieven Scheire
zoekt het voor je uit.

Podium

In deze entertainende theaterlezing heeft
Lieven – half wetenschapper, half mens –
het over ons DNA en hoe de genetica zowel
ons zelfbeeld als onze medische toekomst
ingrijpend aan het veranderen is. Dankzij
Scheires ervaring als stand-up comedian
(o.a. met Neveneffecten), vindt zelfs de
grootste leek natuurkunde interessant!

Een recensieschrijver: Met een brede
grijns en blinkende oogjes slaagt
hij erin om iedereen enthousiast te
krijgen. *****

ZA 21 MRT. — 20 UUR
© KREW

€ 21 / € 18 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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THEATER

De Pineut

Révérence

KTKH

Chris Lomme /
Michael De Cock & KVS

In regie van Jan Charles brengen de acteurs van het
KTKH een sprankelende volkse klucht met regionale
en lokale trekjes. Een topproductie met heel veel
gekende gezichten.

Chris Lomme wordt tachtig. In Reverence blikt
ze terug op zestig jaar spelen. Met een handvol
archiefbeelden, herinneringen en een paar
voorzichtige danspasjes kijkt ze over haar schouder
en blikt ze vooruit. Een solovoorstelling over groot
verdriet en klein geluk, loslaten en een leven vol
liefde. Tien jaar geleden schreef Michael De Cock,
na lange gesprekken met Chris, Achter de Wolken,
een theaterstuk dat later verfilmd werd, met haar in
de hoofdrol. De voorbije maanden hebben ze in alle
stilte, ver weg van camera’s en media, gewerkt aan
een nieuwe voorstelling, Reverence.

REGIE Jan Charles PRODUCTIE Koninklijk
Toneelgezelschap Knokke-Heist
AUTEUR Georges Feydeau

TEKST & REGIE
DRAMATURGIE

Michael De Cock
Fien Leysen

Deze voorstelling kwam mee tot
stand dankzij CANVAS.
I.s.m. Volksontwikkeling Knokke-Heist
(Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-heist)

DO 26, VR 27, ZA 28 MRT. — 20 UUR

ZO 29 MRT. — 20 UUR

€9

Inleiding om 19.15 uur

G 0495 36 66 10 - G 0796 91 85 65 - CC Scharpoord

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

© Stephan Vanfleteren

HUMOR

THEATER

Hullep!
Maaike Cafmeyer &
Peter Degraef

VR 3 APR. — 20 UUR
€ 17 / € 14 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers.

© Goran Despierre

Podium

Bent u oppervlakkig in het contact met
anderen? Vertelt u vaak sterke verhalen?
Probeert u zich beter voor te doen dan u bent?
Komt u charmant over? Hebt u een sterk
gevoel van eigenwaarde? Schept u wel ’s op?
Hebt u een positief oordeel over uw talenten
en vaardigheden? Klopt het dat u geen enkele
moeite hebt met betrapt worden op leugens?
Vindt u voor alles een uitleg of excuus?
Belooft u alles op uw erewoord? Bedriegt u
anderen en schenkt u daarbij geen aandacht
aan wat dat voor hen betekent? Maakt u geen
probleem van overspel of betaalt u geleend
geld niet terug? Voelt u wel ’s spijt? Vindt u
dat mensen het mis hebben als ze u van iets
beschuldigen? Vindt u mensen die geloof en
vertrouwen in u hebben gesteld achterlijk,
dom en naïef als ze door u in de problemen
zijn gekomen? Hebt u een sterke behoefte aan
prikkeling? Heeft u een afkeer van verveling?
Houdt u van risico’s?
Wanneer op 80% of meer van deze
vragen uw antwoord ‘ja’ is, hoort u niet tot
deze categorie.
Wanneer op 80% of meer van deze vragen
uw antwoord ‘nee’ is, loopt u 50% kans wel
binnen dit profiel te passen.
Hullep is een tragikomische, muzikale
theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer
en Peter De Graef, geruggesteund door
3 muzikanten.
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FAMILIEVOORSTELLING

© Rune Guneriussen

OPERETTE

Click

Land van
de Glimlach

(3+)

Lisa, de 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.

Een lichtgevend acrobatisch sprookje…
Na het succes van Lampionaio maakt Sprookjes enzo
opnieuw een circustheatervoorstelling.
Click.
De betovering duurt een nacht lang, elke nacht.
Een carrousel van dansende, springerige lichtjes
in de piste van een circus waar de tijd is blijven
stilstaan. Een schommelende kroonluchter,
gewichtloos als een droom, een kandelaar op de
toppen van zijn tenen, een familie schemerlampjes
die verstoppertje speelt terwijl een straatlantaarn
naar de zonsondergang glimlacht.
Kom met lichtjes in je ogen. Click.
EN+: We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit. Dit om de kinderen
actief bij het podiumgebeuren te betrekken.

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

IDEE, LICHT EN SCENOGRAFIE

Pietro en

Marcello Chiarenza

ZA 4 APR. — 20 UUR

ZO 5 APR. — 11 & 13.30 UUR

€ 25 / € 23 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers

€ 9 / € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA,
groepen +10 pers
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Sprookjes enzo

Vlaams Muziektheater

© Chloé Leenheer

HUMOR

Guzmán
Javier Guzman

ZA 11 APR. — 20 UUR

© Nick Proot

Podium

In Guzmán kijkt Guzman terug op zijn grillige
leven, zijn stormachtige carrière en vertelt hij
dingen die je nog niet van hem wist. Dingen die
wellicht herkenbaar zijn, dingen die op zijn minst
opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend zijn. Zijn
het ontboezemingen? Wie weet ...
Het zijn onder andere juist die dingen waar je
normaal gesproken misschien niet eens om
moet lachen, maar vanavond wel. Dat staat nu al
vast. De levensloop van Javier heeft ridicuul veel
gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn 17de
op de planken staat. Ben erbij!
Guzman’s cabaret wordt in het algemeen sterk gevormd
door zijn persoonlijke ervaringen. Af en toe dus wat
zwaarder geladen, als hij zoals in ‘Delirium’ afrekent
met zijn alcoholverleden. Hij is bovendien niet bang
om maatschappelijk engagement aan te gaan tijdens
zijn shows. Maar vergis je niet: hij brengt je sowieso ook
heel hard aan het lachen. Met absurde zijsprongetjes
in zijn verhaal, verrassend-hilarische inzichten en
zijn strakke tempo. Kortom: een natuurtalent, dat niet
anders kan dan op een podium staan.

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

Jubilee
Han Solo
Hoera! Han solo staat 10 jaar op de Vlaamse
podia. Hem kennende zal dat niet onopgemerkt
voorbijgaan. Géén stapje terug, maar een tandje
bij. Géén bloemen noch kransen, maar verbaal
vuurwerk. Geen klassieke ‘Best of’-show, maar
een stevig buffet van oud materiaal met nieuwe
meningen én nieuw materiaal met aloude energie.

SPEL

Han Coucke

REGIE

Ralf Jennes

ZA 18 APR. — 20 UUR
€ 15 / € 12 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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Want na een decennium roepen, tieren en tegen
alles trappen wat losén vasthangt, vindt Han solo
het hoog tijd om kritisch terug te kijken op zijn
aanwezigheid in het comedylandschap. Dus leg maar
alvast een Rennie klaar, want deze JUBILÉÉ wordt
happen, slikken én verteren tegen sneltreinvaart.

©Roën Lommelen

Podium
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MUZIEK

Black Swan
Lady Linn &
Her Magnificent Bigband

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.
ZANG Lien De Greef KEYS/PIANO Joris
Caluwaerts BAS/CONTRABAS Filip Vandebril,
Domenico (Mimi) Verderame DRUM/TROMPET
Yves Fernandez, Jo Hermans, Nico Schepers, Carlo
Nardozza TROMBONE Marc Godfroid, Frederik
Heirman, Lode Mertens, Laurent Hendrick ALT
SAX Kenny Jeanny, Jan Verstaen TENOR SAX
Tom Callens, Wietse Meys BARITON SAX Marc
de Maeseneer PRODUCTIE Lady Linn & her
magnificent seven

WO 22 APR. — 20 UUR
€ 25 / € 22 KH Uitpas, EYCA,
groepen +10 pers
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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.

© üukasz Wierzbowski

OPERA

Podium

Cosi Fan Tutte
Inleidende les door Hannelore Devaere.
Ma 27 april - CC Scharpoord - 10 tot 11.30 uur
(Vooraf inschrijven gewenst).
Voor deze voorstelling nemen we de bus naar de
Opera Gent. Onze chauffeur wacht het publiek op
aan de busparking van CC Scharpoord.
We voorzien een klein lunchpakket.

Zoek twee onafscheidelijke liefdesparen. Stuur de
mannen naar de oorlog – maar niet heus. Laat ze
vermomd terugkeren en elkaars geliefde verleiden.
Wedden dat het lukt? Nee, dit is geen trailer voor
een zoveelste reality show, maar de centrale
opzet van Così fan tutte, de laatste samenwerking
tussen Lorenzo Da Ponte en Wolfgang Amadeus
Mozart. In deze opera buffa brengt de verlichte
filosoof Don Alfonso zijn proefkonijnen samen als
partikels in een alchemistisch experiment. Zijn
missie: proefondervindelijk bewijzen dat trouw in
de liefde niet bestaat. Met de rede als kompas en
de vrijgevochten Despina als sidekick zet hij alle
relatieclichés op de helling.

DI 28 APR. — 17.45 UUR
Gent
UITVERKOCHT
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Koninklijke Balletgroep
Le Cygne vzw
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 van andere stijlen. In 2020 bestaat
Le Cygne bovendien 60 jaar! Twee jaar na het “NXT GEN” optreden uit 2018, komt Le Cygne met een
nieuwe dansvoorstelling, op 1, 2 en 3 mei 2020 in Cultuurcentrum Scharpoord. Alle stijlen en leeftijden,
van de allerkleinsten tot onze 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.

VR 1 EN ZA 2 MEI — 20 UUR
ZO 3 MEI — 15 UUR
€ 15 / € 12 –12 jarigen
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© balletgroep Le Cygne

DANS

THEATER

THEATER

Appassionata

SIJO show

27 jaar bestaat Appassionata ondertussen. Maar ze
zijn nog lang niet van plan om toe te treden tot de
27 club. Daarvoor zijn ze té springlevend, de
tieners uit Knokke-Heist en wijde omgeving en hun
coaches, Jan Charles en John De Bree.

De leerlingen van het Sint-Jozefslyceum stormen
voor u het podium op, onder leiding van regisseur
Yves Dekimpe.

Podium

In september zijn ze er weer mee begonnen
en negen maanden later tonen ze u trots (en
-toegegeven- met de nodige zenuwen) hun
creatie. Hun verhalen en dromen, hun impro’s
en bevliegingen, muziek en beelden vallen dan
samen in een harmonieus geheel dat wil boeien
en ontroeren en -dit jaar- ook doen schateren!
Appassionata is één van de jongerengezelschappen
die logistiek en financieel ondersteund wordt
door Gemeentebestuur Knokke-Heist en het
Cultuurcentrum Knokke-Heist.

VR 8 & ZA 9 MEI — 20 UUR

VR 15 & ZA 16 MEI —
20 UUR

€ 9 / € 6 KH Uitpas, EYCA, –12 jarigen,
groepen +10 pers
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© Jimmy Kets

Podium

THEATER

Hoe te leven
Wim Helsen en Johan Petit
Voor deze voorstelling nemen we de bus naar
Waregem. Onze chauffeur wacht het publiek
op aan de parking van CC Scharpoord. De bus
vertrekt stipt om 18 uur! We voorzien een klein
lunchpakket!

In ‘Hoe te leven‘ gaan Johan Petit en Wim Helsen
op zoek naar een handleiding voor het leven. Elk
selecteren ze vier wijsheden die ze op geheel eigen
wijze aan het publiek presenteren. Het publiek
kiest in rondes welke stelling ze de beste vinden.
De avond eindigt met een grandioze finale waarin
de beste wijsheid ter wereld gevierd wordt. Vol
levenslust gaat iedereen daarna zijns weegs.

ZA 16 MEI — 18 UUR
Waregem

CONCEPT, TEKST EN SPEL Wim Helsen en Johan
Petit PRODUCTIE Wim Helsen en MartHa!tentatief

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

DANS

Dansgroep Heliopsis
vzw - All Stars
Onze dansgroep Heliopsis werd 42 jaar geleden
opgericht door mijn mama, Viviane De Schrijver. Op
15-jarige leeftijd begon mijn avontuur als lesgever
met mijn eerste groepje 6-jarigen. In 2003 mocht
ik de fakkel volledig overnemen van mijn mama en
ben sindsdien verantwoordelijk voor alles wat met
dans te maken heeft binnen onze groep.

Podium

Liesbeth: Het kriebelde al altijd om een soort
selectie en compilatie te maken van alle nummers
die ik afgelopen 17 jaar maakte, “Choreografieën
die mij het nauwst aan het hart lagen”, waarvan
ik goeie vibes kreeg van mijn dansers en publiek,
het meest gelachen heb, …, kortom, mijn
“Allstars”. Een soort nostalgie met een lach en
een traan, gebracht door al mijn dansers.

VR 29 & ZA 30 MEI — 20 UUR
ZO 31 MEI — 14 UUR

Musical
MAAK
De leerlingen van MAAK palmen het
cultuurcentrum Knokke-Heist in voor
een fantastische musicalvoorstelling.
Een aanrader voor iedereen die kennis
wil maken met deze spetterende afdeling
en het veelzijdige musicalgenre!

THEATER

De Gelaarsde Kip
De Gelaarsde Kip is één van de
jongerengezelschappen die logistiek en financieel
ondersteund worden door Gemeentebestuur
Knokke-Heist en Cultuurcentrum Knokke-Heist.

ZA 6 JUN. 20 UUR
ZO 7 JUN. 14.30 UUR

ZA 23 MEI — 19.30 UUR

€ 9 / € 6 KH Uitpas, EYCA, –12 jarigen,
groepen +10 pers.

Tickets verkrijgbaar in MAAK
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Noetic

WO 17 JUN. — 18.15 UUR
Gent
€ 55 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

Cherkaoui / Bausch
In Noetic onderzoekt Sidi Larbi Cherkaoui de
instinctieve impuls, om elk detail van zowel de
innerlijke leefwereld als de uiterlijke kosmos in
structuren te vatten én tegelijkertijd de wil om er steeds
uit los te breken. De eindeloze, onzekere zoektocht
naar wat er achter deze systemen schuilgaat, vertaalt
de choreograaf naar schijnbaar mechanische patronen
die voortdurend afgewisseld worden met een vloeiende
bewegingstaal. De melancholie die gepaard gaat met
deze queeste komt ook tot uiting in Szymon Brzóska’s
minimalistische muziek, die verrast door de inzet van
oosterse instrumenten. “Dans, dans, anders zijn we
verloren,” zo citeerde Bausch een jong meisje op een
dorpsfeest in Griekenland.

revolutionaire omwenteling in de muziekgeschiedenis,
die het einde van de romantiek en het begin van het
modernisme aankondigde. Pina Bausch creëerde op
haar beurt een ijkpunt in de dansgeschiedenis.
MUZIEK Szymon Brzóska SCENOGRAFIE Antony
Gormley KOSTUUMS Les Hommes LICHT David
Stockholm MUZIEK Igor Stravinsky SCENOGRAFIE
EN KOSTUUMS Rolf Borzik medewerking Hans
Pop MUZIKALE LEIDING Alejo Pérez SYMFONISCH
ORKEST Opera Ballet Vlaanderen

Inleidende les door Hannelore Devaere.
Ma 15 juni - CC Knokke-Heist - 10 tot 11.30 uur.
(Vooraf inschrijven gewenst)
Voor deze voorstelling nemen we de bus naar de
Opera Gent stipt om 18.15 uur. Onze chauffeur
wacht het publiek op aan de busparking van
CC Scharpoord.

De oorspronkelijke handeling van Le Sacre du
printemps voert deze gedachte tot het uiterste: een
meisje wordt uitgekozen om als lenteoffer voor de
goden te dansen tot de dood erop volgt. Stravinsky
zorgde met zijn explosieve compositie in 1913 voor een
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© Filip Van Roe

OPERA

CONCERTEN

KL ASSIEK LEEFT VURIG
Sint-Vincentiuskerk Ramskapelle
RANG 1 € 20 / € 17 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers
RANG 2 € 15 / € 12 KH Uitpas, EYCA, groepen +10 pers

Laat je
onderdompelen
1 8 15 22
FEBRUARI

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2019

Concerten

Klassieke muziek zou je niet onmiddellijk in één adem
noemen met genres als het levenslied of de smartlap. En
toch zijn er meer gelijkenissen dan je zou verwachten.
Wist je dat de eerste betekenis van het woord Smartlap
een Vastendoek is? Een stoffen lap waarop het lijden
of de smarten van de Heer werden uitgebeeld. Dit doek
werd tijdens de Vastenperiode in de kerk opgehangen.
De Smartlap die wij nu kennen is een lied dat vertelt
over “een lach en een traan”, m.a.w. onze dagelijkse
beslommeringen, onze hartstochten en dromen.
Vinden wij deze emoties ook niet terug in onze zo geliefde
klassieke muziek? Artistiek directeur Marcel Ponseele
nodigt je tijdens Klassiek Leeft Vurig uit om samen met
de uitgelezen ensembles te laten ontroeren door de Lach
van Vivaldi, de Hartstocht van Van Beethoven, de Adem
van Engelen en de Tranen van Dowlannd.

KLASSIEKLEEFT.BE

Laat je tijdens deze unieke concertreeks onderdompelen
in een warm bad vol heerlijke muziek. Het feeërieke
kerkje van Ramskapelle met zijn heerlijke akoestiek
brengt je alvast in de juiste sfeer.

ZATERDAG 1 FEBRUARI – 20 UUR

ZATERDAG 8 FEBRUARI – 20 UUR

Il Sorriso
di Vivaldi

Hartstocht &
Romantiek

Het ensemble il Gardellino o.l.v. Marcel
Ponseele brengt werk voor molti Strumenti
van Vivaldi en tovert zo de zuiderse lach
van Antonio op jouw gezicht. Ondertussen
knipogen de musici naar Bach en zijn
Brandenburgse concerti.

Benjamin Glorieux en Anthony
Romaniuc laten je hart smelten met de
hartstochtelijke 19de -eeuwse literatuur
voor cello en piano. Zij brengen werk van
Beethoven, Brahms en Chopin.
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© Evy Ottermans

ZATERDAG 15 FEBRUARI – 20 UUR

Lachrimae

De Adem
van Engelen

Het Hathor consort bestaande uit 5 gamba’s
en luit, brengt je een ontroerend programma
rond de “ Zeven Tranen “ van John Dowland
afgewisseld met 6 Interludes van de Vlaamse
componiste Annelies Van Parys. Aan deze
raadselachtige, vijfstemmige weemoed voegt het
ensemble nog een zesde stem toe in de vorm van
het lichaam van danseres Femke Gyselinck.

De sopraan Hana Blažíková en de
cornettospeler Bruce Dickey ontvoeren
je samen met een uitgelezen gezelschap
naar hemelse sferen met hun programma
on the breath of Angels. Het publiek wordt
als het ware opgenomen in 17de -eeuwse
schilderijen. Ook zijn er uitstapjes voorzien
naar de 20ste en 21ste eeuw met werk van
Satie en een wereldcreatie.

WO 8, DO 9 & VR 10 APRIL

Klassiek Leeft Jong
Tijdens de paasvakantie op 8, 9 en 10 april voeren jonge talentvolle musici
de boventoon in Knokke-Heist tijdens Klassiek Leeft Jong. Laat je bekoren en
verrassen door de uitzonderlijke muzikale kwaliteiten van de sterren van morgen.
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Concerten

ZATERDAG 22 FEBRUARI

ZONDAGSCONCERTEN

MUZIEK

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

Concerten

De titel “Salut La Copine” verraadt het
al: een eerbetoon aan het meisje en de
vrouw in al haar facetten maar dan wel
à la Française !
Lien Van de Kelder, Jan De Smet en
Wouter Berlaen delen al het podium
voor Gedeelde Smart. Op de vraag
van Lien om het nu ook eens “op
zijn Frans” te doen werd meteen
uitbundig gereageerd door haar beide
compagnons: Het chanson èn het
Franstalige lied in al zijn facetten door
een onuitgegeven trio. En analoog
met het Smartliederen-programma
verlaten ze de overbekende paden en
gaan ze op schattenjacht naar parels
uit de wereldwijde (soms verrassende)
Franstalige liedcultuur. En bovenal ce
sont des copains d’abord !

ZO 15 MAART— 11 UUR
Magrittezaal Casino Knokke
© Franky Drappier

€ 18 / € 15 KH Uitpas (incl. hapje en drankje)
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CONCERTEN

KL ASSIEK / POP-JAZZ-ROCK

KL ASSIEK

Concerten

Salonorkest Vlaams
Muziek Theater

Leerlingenconcert
MAAK

Geen nieuw jaar zonder het Nieuwjaarsconcert met
het salonorkest van het Vlaams Muziek Theater!

Knokke-Heist barst van het talent. Heel wat dansers,
muzikanten en acteurs volgen les aan MAAK • Open
Huis voor Kunsten. Zij schitteren op het podium van
het Cultuurcentrum Knokke-Heist in een prachtige
voorstelling, waarbij de leerlingen uit allerhande
disciplines hun beste beentje voorzetten.

De drie topsolisten, Nathalie Denyft, François
Jacobs en Kris Wouters brengen een lichtklassiek
programma met populaire melodieën uit de wereld
van operette, musical en evergreens, passend bij
deze tijd van het jaar. Samen met een 6-koppig
orkest voeren ze je mee naar een wereld waar
muziek mensen gelukkig maakt en waar dromen
werkelijkheid lijken te worden.

ZO 8 MAART — 17 UUR

Tickets verkrijgbaar in MAAK

ZO 19 JANUARI — 11 UUR

KL ASSIEK

Magrittezaal Casino Knokke
€ 18 / € 15 KH Uitpas (incl. hapje en drankje)

Koninklijke
Harmonie
Sint-Cecilia Heist
51ste Lenteconcert
VR 24 & ZA 25 APRIL — 20 UUR

ADD € 15 / VVK € 12, –14 jarigen € 6
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DANSPALEIS

Onmisbaar in je agenda: de
danspaleizen in Ter Mude.
Telkens van 14.30 tot 17.30 uur.
I.s.m. Seniorenadviesraad Knokke-Heist.
€ 10 / € 8 KH Uitpas

Danspaleis

Glenn Degeselle

The Play Boys

Philip Boterman

WO 8 JANUARI

WO 11 MAART

WO 22 APRIL

Roland De Ridder

Glenn Degeselle

Roland De Ridder

WO 22 JANUARI

WO 25 MAART

WO 6 MEI

Philip Boterman

Duo Real Time Band

WO 12 FEBRUARI

WO 8 APRIL
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TENTOONSTELLINGEN

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

PARTICIPATIE

Horizon 8300 Breinstorm
Tentoonstellingen

Hoe zal Knokke-Heist eruitzien in 20302050? Kom langs in het stadsatelier van
Horizon 8300 en brainstorm mee over
de toekomst van onze gemeente. Hoe
gaan we om met de vergrijzing? Hoe
pakken we de betonstop aan? Rijden we
binnenkort enkel nog elektrisch in de
binnenstad? Je ontdekt er niet alleen de
nieuwste projecten in Knokke-Heist, we
zijn ook benieuwd naar jullie visie. Kom
naar Cultuurcentrum Scharpoord en laat
je creativiteit de vrije loop. Prik je ideeën
aan de muur en misschien gaan we er
wel mee aan de slag.

T/M ZO 12 JAN.
13 — 18 UUR
Gratis
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GESCHIEDENIS

KnokkeHeist
Decor van
het verleden
Danny Lannoy
Alle woonkernen van Knokke-Heist, met inbegrip
van Westkapelle en Ramskapelle, worden in beeld
gebracht aan de hand van oude, zeldzame foto’s.
Tentoonstellingen

Heist kende zijn eerste toeristische ontwikkeling
vanaf 1868 door de aanleg van een treinlijn. Knokke
ontplooide zich omstreeks 1887 dankzij de eerste
grondverkavelingen langs de Zeeweg of latere
Lippenslaan.
In 1901 werd de ‘Société de Duinbergen’ gesticht en
tekende Joseph Stübben het urbanisatieplan voor de
nieuwe villawijk in het duingebied aan zee.
In 1908 werd op het grondgebied van Knokke de
‘Compagnie du Zoute’ opgericht. Zowel de cottage
stijl als de regionale stijl werden toegepast in de
architectuur van het Zoute.
Het historisch overzicht wordt uitgebracht in een
boek Knokke-Heist, decor van het verleden.
Te koop in het Cultuurcentrum vanaf de start van de
tentoonstelling of voordien bij Danny Lannoy.

T/M ZO 12 JAN.
10 — 19 UUR
Gratis
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ILLUSTRATIE

© Anton Corbijn

FOTOGRAFIE

Tentoonstellingen

Fotofestival

Cartoonfestival

In het fotofestival 'MOOD/MODE' presenteert
de internationaal toonaangevende fotograaf en
filmmaker Anton Corbijn (°1955) beelden uit zijn
rijke oeuvre waarin hij de cross-over opzoekt tussen
fotografie en de modewereld, en daarmee de term
‘mode’ in de meest ruime zin omarmt.

Al meer dan 3000 jaar kijken we naar, juichen we
voor en raken we zelfs ontroerd door de sportende
medemens. Sporten hoort bij het beeld dat we
hebben van de mens. Al wordt dat beeld vaak
onderdrukt omwille van religieuze opvattingen.
Evengoed maakt het deel uit van de religieuze
beleving, want sport is een geloof. Vanwaar komt die
drang om te presteren? Wat is er zo fijn aan winnen?
Waarom willen we elkaar uitdagen? Waarom willen
we schitteren? Waarom willen we de beste, de
snelste, de sterkste zijn?

Iedereen Kampioen

De tentoonstelling met ongeveer 100 werken,
waarvan vele voor het eerst worden getoond, is in
wereldprimeur te zien in Knokke-Heist.

Ongetwijfeld hebben cartoonisten hun eigen
antwoord op al deze vragen. Kom het deze tijdens de
sportzomer zelf ontdekken in Knokke-Heist.
3, 2, 1, START!

ZA 27 JUNI — ZO 30 AUG.
10 — 19 UUR
Strand t.h.v. Heldenplein Heist

ZA 4 APR. — ZO 5 JUL.
13 — 19 UUR

Gratis
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SCULPTUUR

BUITEN BEELD

Rik Beuselinck
Scharpoordgalerij

Rik zette zijn eerste kunstzinnige stappen in het
atelier van zijn schoonvader in 1986. In het begin
na zijn dagtaak, het inrichten van een, voor die tijd,
zeer moderne kledingzaak in ruw metaal. Hij kon
er zijn eigen creativiteit in kwijt en werkte verder in
deze richting van toegepaste kunst.

De scharpoordgalerij is een
permanente tentoonstellingsplaats
in Cultuurcentrum Scharpoord voor
(vrijetijds)kunstenaars uit de regio.

In het begin maakte hij kleine werkjes dienende als
geschenk of trofee. Hoe verder in de tijd hoe meer
het verlangen kwam om kunstwerken te creëren.

10-19 UUR

Patricia Vander Elst
WO 1 JAN. — ZO 5 JAN.

Moniek Vande Velde
VR 10 JAN. — ZO 2 FEB.

Petra Demeyere

Philippe Gouwy

VR 7 FEB. — ZO 1 MRT.

Ria Rottiers

Wassily Kandinsky zei in 1912 hierover:
“… Het echte kunstwerk ontstaat op een
geheimzinnige, raadselachtige - mystieke wijze
uit de kunstenaar. Zodra het zich van hem heeft
losgemaakt, krijgt het een eigen leven, het wordt een
persoonlijkheid, een zelfstandig, geestelijk ademend
subject dat ook in materiële, reële zin leeft. Dat leven
is een wezen. Het is dus geenszins één of andere
toevallig ontstane verschijning die zich tevens op de
een of andere wijze in het spirituele leven ophoudt,
maar het heeft als elk wezen eigen scheppende,
actieve krachten.”

VR 6 MRT. — ZO 5 APR.

Johan Vanhauwaert
VR 10 APR. — ZO 10 MEI

Marie-Claire Paeye
VR 15 MEI — ZO 14 JUNI

André Pauwels
VR 19 JUNI — ZO 12 JULI

ZA 21 MAART — ZO 14 JUNI
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Tentoonstellingen

Gratis
WO 1 JANUARI — ZO 15 MAART

BEELDENDE KUNST

MAAK: overzichtstentoonstelling
MAAK, Open Huis voor Kunsten, barst uit haar
voegen en trekt naar goede gewoonte naar
Cultuurcentrum Scharpoord voor een fantastische
tentoonstelling!
VANAF 8 FEBRUARI — ZO 1 MAART
Cultuurcentrum Scharpoord

Les Monseigneurs

Gratis

Onder de naam ‘Les Monseigneurs’ gaat het in
september 2018 opgestarte collectief van de twee
jonge kunstenaars Thomas Renwart (°1995, Gent)
en Victor Verhelst (°1997, Brugge) schuil. Samen
werken ze met geweven textiel.
Tentoonstellingen

VR 17 JANUARI — ZO 1 MAART
BEELDENDE KUNST

Hanna Van Dun
SEAS

Hanna Van Dun is in 1995 geboren in Turnhout;
ze woont en werkt in Hoogstraten. Van Dun is
Master Grafisch Ontwerp geworden aan de Karel de
Grotehogeschool - Sint Lucas Antwerpen met een
combinatie van objecten en foto’s van die objecten.

Scharpoord Experimental Art Space.
De tentoonstellingsplaats voor jonge,
startende professionele kunstenaars
geselecteerd door curator Jo Coucke.

VR 13 MAART — ZO 3 MEI

De expo’s zijn gratis te bezoeken,
telkens van 10 tot 19 uur.

Dries Boutsen
Dries Boutsen is geboren in Hasselt in 1993.
Momenteel woont en werkt hij in Gent.

Ayla Geldhof
Ayla Geldhof is geboren in 1993 in Roosendaal,
NL. Ze woont en werkt sinds 1998 in Antwerpen.
Geldhof werd in juni 2018 Master Beeldende
Kunsten - Grafisch Ontwerp aan Sint Lucas
Antwerpen.

Boutsen is in juni 2019 afgestudeerd als Master
in de Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten van Gent en is voor de
periode 2020-2021 toegelaten tot het postgraduaat
programma van het HISK - Hoger Instituut voor
Schone Kunsten van Gent.

T/M ZO 5 JANUARI

VR 15 MEI — ZO 5 JULI
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EVENEMENTEN

MUZIEK

CULTUUR

Davidsfonds
Westkapelle
Toast Literair
Literaire ochtendactiviteit met prijsuitreiking van
de Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd.
ZO 19 JANUARI — 10 UUR
Bibliotheek Leeszaal
Gratis

Spoor 5

KINDERACTIVITEIT

Paasgrabbel

Blues - Country
Evenementen

ZA 11 APRIL — 14 UUR
Tuin Cultuurcentrum Scharpoord

Spoor 5 serveert gratis gezelligheid
en fantastische livemuziek tijdens de
koude wintermaanden! Vijf avonden, vijf
verschillende muziekgenres in een uniek en
sfeervol decor. Doe daar nog enkele deejays,
een creatieve workshop, smakelijke hapjes
en trendy drankjes bovenop, en je beleeft
moeiteloos een onvergetelijke avond. Om 20
uur waaien de deuren van de zaal in Jeugdclub
‘t Verzet open, de 2 muziekgroepen spelen om
21 uur en om 22 uur.

Inschrijven via jkh@knokke-heist.be

KINDERACTIVITEIT

Buitenspeeldag
DO 16 APRIL — 14 UUR
Tuin Cultuurcentrum Scharpoord

Een coproductie van Cultuurcentrum
Scharpoord en Jeugdclub ‘t Verzet.
VR 17 JANUARI, VR 14 FEBRUARI &
VR 13 MAART — 20 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Gratis
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Carnaval
Bubbelbal met optreden
van double dj’s

Kindercarnavalbal
ZA 22 FEBRUARI — 14 UUR
De Bolle

ZA 11 JANUARI — 21 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Prinsenaanstelling

Bal van de Plakkers

ZA 22 FEBRUARI — 11.30 UUR
De Bolle

ZA 18 JANUARI — 21 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Vissersmis

Het feest kan beginnen!

ZO 23 FEBRUARI — 9.45 UUR
Sint-Antoniuskerk Heist

ZA 25 JANUARI — 21 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Bal de tjoep a tjoep

ZO 23 FEBRUARI — 14 UUR
Centrumstraten Heist

ZA 1 FEBRUARI — 14 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Sprotjesdag

Hof Der Prinsen vzw Kindercarnaval

MA 24 FEBRUARI — 17 UUR
CAFÉS HEIST

ZO 2 FEBRUARI — 14 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Bal van de zeemeermin
MA 24 FEBRUARI — 17 UUR
De Bolle

Prinsenbal
ZA 8 FEBRUARI — 20.30 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Voetbalwedstrijd:
Plakkers vs vissers

Megacarnavalbal

DI 25 FEBRUARI — 15 UUR
Stadion de Taeye

ZA 15 FEBRUARI — 21 UUR
Jeugdclub ‘T Verzet

Babeluttenworp &
Popverbranding

Openluchttentoonstelling
Kindertekeningen

DI 25 FEBRUARI — 18.30 UUR
Maes- & Boerenboomplein

ZA 22 FEBRUARI — ZO 1 MAART
Graaf d’Ursellaan

Verlichte Avondstoet
DI 25 FEBRUARI — 19.30 UUR
Centrumstraten Heist
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Evenementen

Grote Carnvalstoet

Praktisch
Algemene info

Annulaties

Voor alle voorstellingen is

ANNUL ATIE DOOR ONS:

het aangeraden om vooraf

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

te reserveren. Reserveren
kan telefonisch, online of
aan het onthaal van het
cultuurcentrum. Na reservatie

ANNUL ATIE DOOR JEZELF:

van tickets moet de betaling

Bij annulatie tot 1 maand voor de voorstelling betalen we je het bedrag
integraal terug. Voor voorstellingen vragen we de tickets terug te
bezorgen. Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de
voorstelling, wordt er geen terugbetaling of omruiling gedaan. Je kan je
ticket aan de prijs van het ticket aan derden doorverkopen.

binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Het bedrag moet
gestort worden met vermelding
van de voorstelling. Indien niet
betaald binnen de gestelde
termijn vervalt de reservatie en
Praktisch

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
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:

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.

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

BE98 0961 3182 0593
OPENINGSUREN:

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

Gsm, eten en drinken
Wij vragen met aandrang om bij het binnenkomen van de zaal je gsm af
te zetten. Drank of eten mag niet mee binnen in de zaal.
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De medewerkers van het
onthaal noteren met plezier
je e-mailadres. Een garantie
om snel en adequaat op de
hoogte te blijven van allerhande
nieuwtjes en aanbiedingen van
het cultuurcentrum.

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt
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

Vrijwilligerscentrale
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.
ZOEK JE VRIJWILLIGERSWERK
IN DE BUURT OF WIL JE LOKAAL
EEN VACATURE PLAATSEN? NEEM
GERUST CONTACT OP MET ONS.

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
www.knokke-heist.be/
vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

zijn een betaalmiddel voor
o.a. lezingen, theater, film,
concert, tentoonstellingen,
sportevenementen,
inschrijvingsgeld cursussen, ...
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

Cultuurmobiel
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
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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

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

cultuur
centrum
knokkeheist

2020

cultuur
centrum
knokkeheist

2020

cursussen
& uitstappen

ﬁlm

lezingen

2020

cultuur
centrum
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.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

