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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, 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
Cultuurcentrum 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 voorstelling:
• Do 18 maart / Luk De Bruyker / Jood ... en fier.

Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in deze brochure
kunnen plaatsvinden (zonder of met coronarestricties). Bij de
opmaak van deze brochure waren we daar evenwel nog niet
zeker van. Deze brochure werd laatst herzien op 7 januari 2021.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be.
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We zetten graag
drie categorieën van
voorstellingen in de kijker:
SPRUITJES
Wij hebben een boontje voor families. Ontdek alle knotsgekke familievoorstellingen
in en rond ons cultuurcentrum. Kinderen kunnen zich na de voorstelling uitleven in
de tuin of genieten van een drankje of heerlijke pannenkoek in CaféCultuur.

PIMENTO
We zetten graag de schijnwerpers op aanstormend talent. Laat je verrassen door
minder bekende namen, die zeker en vast de moeite waard zijn om te ontdekken.
Wij geven hen graag de kans hun werk aan jullie te presenteren.
Wat zeg je? Onbekend maakt onbemind? Je slaat de nagel op de kop! Ontpop jezelf
dus tot ware cultuuravonturier en stel jezelf open voor alle nieuwigheden die we
je te bieden hebben. Je zal aan den lijve ondervinden dat deze voorstellingen het
ontdekken meer dan waard zijn.

HUMORHAL
Onder het motto ‘lachen is gezond’ zetten wij graag onze comedyvoorstellingen extra
in de kijker. Zoveel 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!

PODIUM

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Tickets zijn enkel telefonisch T 050 630 430 of via de balie
van Cultuurcentrum Scharpoord te verkrijgen. Op die manier
kunnen we alles op een veilige manier indelen. Online verkoop
is momenteel niet mogelijk door organisatorische redenen.
Alle voorstellingen vinden plaats in Cultuurcentrum
Scharpoord, tenzij anders vermeld.

Podium

© Annelies Vanhove

HUMORHAL

Amelie Albrecht
Zwaar leven
Over het leven van de 27-jarige Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig. Na acht jaar
tekenacademie kon ze nog niet tekenen, jarenlang vioolles volgen leverde haar nog geen vaag gevoel voor
muziek op en paardrijden moest ze opgeven omdat ze allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen we nog over
haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en neiging om alles in
het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar
in 2018 wel de overwinning in Humo’s Comedy Cup opleverde. Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn:
charmant onverschillig.
Amelies comedy wordt gekenmerkt
door een stevige portie je m’en foutisme
en zelfrelativering. Pure stand-upcomedy
van het energiezuinige soort.

ZA 6 MRT. — 20 UUR
€ 15 / € 12 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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THEATERLEZING

Lieven
Scheire
Live in Nerdland: DNA
Tegenwoordig gaat het snel in
de wetenschap en technologie.
Ruimtevaart, robotica en
menselijke genetica zijn maar
enkele gebieden die met grote
stappen vooruitgaan. 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-upcomedian
(o.a. met Neveneffecten)
vindt zelfs de grootste leek
natuurkunde interessant!

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

DI 9 MRT. — 20 UUR
€ 21 / € 18 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers

THEATER

© Luk Monsaert

© Danny Willems

THEATER

Luk De Bruyker

Raven Ruëll & Bruno
Vanden Broecke / Kvs

Jood ... en fier

Ouder kind

Podium

De titel verwijst naar een incident in 1984 toen
onbekenden met graffiti ‘Jood’ schreven op het
raam van de bekende bakkerij Bloch in Gent.
Het stuk vertelt het verhaal van de twaalfjarige
Jacques Bloch. Op 15 mei 1940 breekt zijn familie
in tweeën: vader en moeder vluchten met hun
kinderen Jacques en Nicole naar onder andere
Portugal en Amerika; grootmoeder Sophie en
tante Margot blijven in Gent … Hun meeslepend
en ontroerend verhaal werd niet eerder verteld.
Historica Tina De Gendt en Journalist Karel van
Keymeulen kregen exclusief toegang tot het
archief van de familie Bloch en schreven het boek
waarop Luk De Bruyker dit stuk baseerde. Jonas De
Rave componeerde de muziek en creëerde enkele
moderne interpretaties van oude klezmermuziek.
Samen vertellen ze een diepmenselijk
vluchtelingenverhaal dat ook vandaag niet uit
de actualiteit is weg te slaan. Wat zij hebben
meegemaakt, bestaat nog altijd.

‘Ouder Kind’ is de tiende voorstelling die Bruno
Vanden Broecke en Raven Ruëll samen maken.
Het werd een speciaal jubileumproject over de
eeuwige spanning tussen acteur en regisseur.
Het is een fictief autobiografisch portret waar,
net zoals bij hun collaboraties ‘Para’ en ‘Missie’,
tragedie en humor hand in hand gaan.Bruno
Vanden Broecke en Raven Ruëll zoeken naar de
kwetsbaarheid van hun intense vriendschap, die
al meer dan twintig jaar standhoudt. Ze spelen
een alternatieve versie van zichzelf en laten
fictie en non-fictie in elkaar overvloeien. ‘Ouder
Kind’ is een speelse ode aan een vriendschap
die door tegenslag en geluk dobbert.

“Die uitstekende balans tussen intimiteit
en theatraliteit, intellectuele diepgang en
relativerende humor is de sterkte van dit prima
geacteerde duet” - De Standaard

SPEL Luk De Bruyker, Alain Ongenaet
en Jonas De Rave (live muziek)
REGIE EN DRAMATURGIE Vincent Van den Elshout

VR 12 MRT. — 20 UUR

DO 18 MRT. — 20 UUR

€ 18 / € 15 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers

€ 15 / € 12 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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HUMORHAL

SPRUITJES

4Hoog

Thomas Smith

Het Lam van Jan (3+)

De jaren van verstand

Podium

“Het schilderij is klaar! Jan heeft er jaren
aan gewerkt! Tot in de kleinste details, heel
precies en geconcentreerd. En vandaag is het
schilderij klaar om te onthullen aan de vele
toeschouwers. Maar eenmaal aangekomen in
de expositiezaal: weg schilderij! Verdwenen!”

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.

4Hoog neemt kleuters mee op zoektocht naar de
twaalf verdwenen panelen van het Lam Gods.

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.

Theatermaker Audrey Deroo brengt de grote
wereld van Van Eyck naar de kleine wereld van
kinderen. Deze voorstelling is een mix van visueel
en objectentheater in een intieme setting.

Maar wat als je dat eens niet zou doen?
Een poëziebubbel waar niks is wat het lijkt en
waar het publiek het onbekende kan ontdekken.

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.

ZO 28 MRT. — 15 UUR

ZA 3 APR. — 20 UUR

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

€ 16 / € 13 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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PIMENTO

Elena
Peeters
Bidboek

Podium

In de basiliek van Tongeren, aan het gouden
beeld van Onze-Lieve-Vrouw, ligt een
blanco boek. In dat boek kunnen mensen
iets schrijven: smeekbedes, uitingen van
hoop, dankbetuigingen. Iedere zondag
wordt in de mis een speciaal moment
genomen om te bidden voor wat er de
afgelopen week in het boek is geschreven.
Elena Peeters werd door MoMeNT
uitgenodigd om een voorstelling te
maken rond dit intentieboek.

VAN EN MET

Elena Peeters

GELUIDSONTWERP EN TECHNIEK

Adriaan Severins
SCENOGRAFIE Tim Clément
COACH Suzanne Grotenhuis
ORGANIST Luc Ponet
COPRODUCTIE van SLAK en MoMeNT

© Assia Bert

Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek
aan Amerikaanse terdoodveroordeelden,
krijgt haar fascinatie voor de menselijke
zoektocht naar God een vervolg. Aan
de flarden van levens, vragen en
bedenkingen die ze leest in het boek,
voegt ze haar eigen stem toe.

Deze voorstelling wordt opgevoerd in kerken en
is voor iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging,
geschikt/toegankelijk.

Wanneer beslist iemand dat een last te
zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer
raapt iemand de moed bij elkaar om in
de vorm van pen en papier iets achter te
laten in een boek? Hoe beantwoordt een
boek aan het lijden van anderen? En wat
betekent het om te geloven, in een tijd
waarin individualisme hoogtij viert?

VR 9 APR. — 20 UUR
Sint-Niklaaskerk Westkapelle
€ 13 / € 10 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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THEATER

Podium

Appassionata
ZEVENenTWINTIG
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.
In september zijn ze er weer mee begonnen en negen
maanden later tonen ze met trots (en - toegegeven met de nodige zenuwen) hun creatie. Hun verhalen
en dromen, hun impro’s en bevliegingen, muziek en
beelden vallen samen in een harmonieus geheel dat wil
boeien en ontroeren en - dit jaar - ook doen schateren!

VR 30 APR. & ZA 1 MEI
20 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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DANS

Podium

Dansgroep Heliopsis
Allstars & DGH x Corona Film
Door de strenge coronamaatregelen wordt Opus 2021 verplaatst naar mei 2022. We vonden een creatieve
oplossing om toch op het podium te dansen, al is het volgens een ander concept en met een beperkt publiek.
In het hemelvaartweekend van 13 tot en met 16 mei brengen we de eerder geplande show ‘Heliopsis’
Allstars’ van Liesbeth en haar dansers van Modern 2, 3 & 4 en Street 3 & 4. Heliopsis werd 43 jaar
geleden opgericht door Viviane De Schrijver. In 2003 nam dochter Liesbeth de fakkel volledig
over. Het kriebelde al altijd om een soort selectie en compilatie te maken van alle nummers die zij
de afgelopen 18 jaar maakte, haar Allstars. Een soort nostalgie met een lach en een traan.
De week erop, tijdens het pinkersterweekend van 21 tot en met 23 mei, stelllen we ‘DGH X Corona Film’ aan
jullie voor. Deze film brengt choreografieën van de kinder- en jongerengroepen die vooraf opgenomen worden.
De opnames ervan gebeuren als tijdens een echte show, met belichting en decor, make-up en bijpassende
kostuums op het podium van Cultuurcentrum Scharpoord, met als publiek de andere dansers van de groep.

ALLSTARS
DO 13 T.E.M ZA 15 MEI — 20 UUR
ZA 15 T.E.M ZO 16 MEI — 14 UUR

DGH X CORONA FILM
VR 21 T.E.M ZO 23 MEI — 20 UUR
ZA 22 T.E.M ZO 23 MEI — 15 UUR

€ 15 - Zaterdag 14 uur onder voorbehoud

€ 10 - Vrijdag 20 uur onder voorbehoud
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MUZIEK

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

POP, ROCK

Muziek

Jean Van Lint
The Beatles Unplugged
Een jazzconcert met tijdloze nummers van The Beatles. Een zanger en een akoestisch jazzkwartet
brengen samen originele bewerkingen van de meest succesvolle popgroep aller tijden.Een
repertoire dat de volledige carrière van The Beatles bestrijkt, van hun beginjaren tot hun latere,
meer studiogerichte periode.Een project zowel
bedoeld voor de Beatlefans als jazzkenners.

“A splendid time is guarenteed for all!”
VR 5 MRT. — 14.30 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers

MET: Jean Van Lint, John Snauwaert, Julien
Gillain, Victor Foulon en Greg Van Lint
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© Eric Malfait

© Cis Vangoidsenhoven

JAZZ, WERELD, KLEINKUNST

Muziek

Zandland en Haven
Double bill
Zandland is een vijfkoppig collectief dat
mijmerende Nederlandse teksten en alle kleuren
jazzmuziek samenbrengt. Divers, maar niet
doelloos. Wendbaar, maar niet wispelturig.
Alle sluizen open, maar toch geen orkaan.
Integendeel, de zwoele en melancholische
melodieën van Marjan Van Rompay op saxofoon
nemen je mee naar de tweestroom tussen jazz
en kleinkunst. Daar nemen de teksten van
Niels Boutsen van Stoomboot het roer over
en vertrek je op een poëtische reis. Zandland
is absoluut een band om te ontdekken.

Haven is een redelijk nieuwe band die relatief
oude muziek brengt. Ze bundelen tijdloze
traditionele liedjes van over heel de wereld,
over de grenzen van landen, culturen en
religies heen. Haven is een ontmoetingsplaats
waar nationaliteiten samenkomen en
traditionals van generatie op generatie werden
doorgegeven. Dit kwartet neemt deze nummers
en maakt er een eigen interpretatie van.
alt sax
gitaar
YANNICK PEETERS contrabas
YVES PEETERS drums
ERIK BOGAERTS

MARIJKE HELLEMANS

compositie, sax
lyrics, voice
GEERT HENDRICKX compositie, gitaar
JONAS BOUTSEN drums
ROEL AND VAN NOTEN bas
MARJAN VAN ROMPAY
NIELS BOUTSEN

ZA 13 MRT. — 20 UUR
€ 15 / € 12 KH Uitpas,- 26 jaar, groepen +10 pers
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KOMISCH KL ASSIEK

© Johan Jacobs

OPERETTE

Muziek

Vlaams Muziek
Theater

De Frivole
Framboos

Land van de glimlach

Troppo Maturo

Succesoperette van Franz Lehár

Peter Hens en Bart van Caeneghem. zitten
al drieënveertig jaar in het vak. Ze hebben
getoerd, rondgetrokken, gereisd, van
Nederland tot Zwitserland en verbleven maar
liefst acht keer een half jaar in Parijs.

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.

Ze hebben zalen doen vollopen, ze hebben
zalen doen overlopen. Ze hebben succes
gekend, en toen nog meer succes gekend.
Ze hebben toejuichingen gehad,
bloemekes, verzoeknummers,
Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt.
En nu is er TROPPO MATURO. Zo fruitig
en fris. Geestig, virtuoos. Echt typisch
Framboos. Twee tenoren, één cello, één
vleugelpiano en hopen humor.

VR 2 APR. — 20 UUR

ZA 10 APR. — 20 UUR

€ 26 / € 23 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers

€ 24 / € 21 KH Uitpas,
- 26 jaar, groepen +10 pers
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KL ASSIEK

MAAK
De leerlingen van MAAK palmen het
cultuurcentrum in voor een aantal fantastische
voorstellingen. Een aanrader voor iedereen die
kennis wil maken met deze spetterende afdelingen
binnen MAAK – Open Huis Voor Kunsten.

Leerlingenconcert
ZA 20 MRT. — 19 UUR

Gratis

Dansvoorstelling

ZA 29 MEI — 14.30 EN 19 UUR

Muziek

Koninklijke
Harmonie
Sint-Cecilia
Heist

€ 10

Musical

ZA 8 MEI — 19.30 UUR

€ 10

JEUGDCLUB 'T VERZET

Lenteconcert

Fabriek Muziek gooit op 19 en 20 maart
de deuren open en katapulteert je van de
dagdagelijkse kosmos naar een verrassend
vacuüm vol live muziek, kunst en amusement!
Een spectaculaire break, een vette shizzle,
een ongeziene entertainmentmachine.
VR 19 & ZA 20 MRT. — VANAF 20 UUR
€5

VR 23 EN ZA 24 APR.
20 UUR
€ 15 / VVK € 12, € 6 voor -14 jaar
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ZONDAGSCONCERTEN

KL ASSIEK

Vlaams Muziek Theater
van de jury in Belgium’s got Talent) zorgt
synchroon met de muziek voor een
adembenemend visueel dansspektakel.

Muziek

Zondagsconcert:
Nieuwjaarsconcert

Vilja duo bestaat uit Bram De Beul en Irina
Yakousheva. Samen brengen zij choreografische
duetten en solo’s en sterke staaltjes luchtacrobatie
in doek, hoepel en straps variërend van klassiek
ballet over tango en jazz tot moderne dans.

Omdat we bij de start van dit nieuwe jaar al
zoveel mooie sociaal-culturele momenten moeten
missen, heeft het gemeentebestuur besloten
om het traditionele nieuwjaarsconcert live en
gratis tot in de huiskamer van al onze inwoners,
tweedeverblijvers en bezoekers te brengen.
Het evenement start op zondag 17 januari
2021 om 11 uur met de nieuwjaarsboodschap
van burgemeester Graaf Leopold Lippens.

Wereldwijd cultureel e-peritieven
vanuit je luie zetel.
De voorstelling vindt dit keer niet plaats in
de Magrittezaal van het Casino maar op het
podium van het Cultuurcentrum Scharpoord.
De wonderen van de techniek zorgen ervoor dat
iedereen wereldwijd vanuit zijn/haar luie zetel
het volledige concert live kan volgen. Alleen voor
een aperitief of een kopje moet je zelf zorgen.

Lichtklassiek programma met
het Vlaams Muziektheater
Daarna brengen vijf topsolisten van het Vlaams
Muziektheater een lichtklassiek programma
met populaire melodieën uit de wereld van
operette, musical en evergreens, passend bij
deze tijd van het jaar. Samen met een 14-koppig
orkest voeren ze de toeschouwer mee naar een
wereld waar muziek mensen gelukkig maakt en
waar dromen werkelijkheid lijken te worden.

ZO 17 JAN. — 11 UUR
Cultuurcentrum Scharpoord

Dans en luchtacrobatie met het Vilja-duo
Het Vilja duo (in 2019 finalist en favoriet

Dit concert wordt via livestream uitgezonden.
Meer info op de website.

Om op zondag 17 januari 2021 om 11 uur dit
concert van 60 minuten te volgen, klik hier.
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CHANSON

© Franky Drappier

Muziek

Lien Van De Kelder, Jan De Smet en
Wouter Berlaen
Zondagsconcert:
Salut la Copine
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 deelden 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 én het Franstalige lied in al zijn facetten door een onuitgegeven
trio. En analoog met het smartliederenprogramma verlaten ze de overbekende paden en gaan ze
op schattenjacht naar parels uit de wereldwijde (soms verrassende) Franstalige liedcultuur.
ZO 21 MRT. — 11 UUR
Casino Knokke
€ 18 / € 15 KH Uitpas, - 26 jaar

19

TENTOONSTELLINGEN

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

FOTOGRAFIE

MOØDe
Anton Corbijn
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
cross-over 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.
tentoonstellingen

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.

VERLENGD T.E.M 18 APR.
10 – 18 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

21

FOTO KNOKKE-HEIST

Foto Knokke-Heist heeft een weg ingeslagen om uniek en anders te zijn dan de anderen. Geen klassiek
aanbod van diverse tentoonstellingen maar originele projecten die telkens anders zijn en nog nooit
getoond zijn. Want Knokke-Heist staat voor origineel en uniek zijn. Met één toegangsticket kan je zowel
de tentoonstelling van Sylvia Jones als Unknown Masterpieces bezoeken
ZA 01 MEI. — ZO 30 MEI.
€ 15 combiticket voor Sylvia Jones + Unknown Masterpieces.
Di, Wo, Do & Zo — 10 - 18 uur
Vrij & Za — 10 - 20 uur. Maandag gesloten.
We beperken het aantal bezoekers.
Koop je ticket op voorhand online via
www.fotoknokke-heist.be

tentoonstellingen

Sylvia Jones
Meer info volgt.
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FOTO KNOKKE-HEIST

tentoonstellingen

Unknown Masterpieces
Met Unknown Masterpieces editie 2021 brengen we opnieuw onvoldoend gekend talent naar buiten.
De aangewende beeldcultuur van de 10 verschillende fotografen is daarbij totaal verschillend omdat de
beeldmakers aan storytelling doen die duidelijk uiting geeft van een weloverwogen denkproces. Dat moet ons
toelaten in deze moeilijke tijden tot introspectie te komen, onze levensloop een andere richting te geven.
De bezoeker wordt uitgenodigd zijn eigen waarheid in te vullen, de eventuele desoriëntatie weg te schuiven
en een positieve dialoog op te zetten met poëtische schoonheid die de weg baant naar een bevredigd
gevoel en een optimistische toekomst. Shakespeare was nog nooit zo dichtbij. To be or not to be !
MET WERK VAN:

Leen Brands, Bert Daenen, Anne Verrassel, Giannina Urmeneta Ottiker, Olympe

Tits, Charlotte Mariën, Emilie Bonjé, Heleen Vanmaele, Karel Mus, Hannah Moens
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SCULPTUUR

tentoonstellingen

Tentuinstelling
Na vijf geslaagde edities vindt in Knokke-Heist tijdens het hemelvaart- en pinksterweekend 2021
de 6de editie plaats van het kunstevenement Tentuinstelling.
Tentuinstelling is een fiets- en/of wandelparcours tussen 15 privétuinen/locaties waarin een 400-tal beelden
staan opgesteld van een 40-tal kunstenaars. Bezoekers kunnen er in een unieke omgeving kennismaken
met hedendaagse kunstwerken. Zowel figuratieve als abstracte werken komen aan bod in heel diverse
materialen: brons, hout en papier, porselein en keramiek, polyester, glas, natuursteen, cortenstaal ...
De kunstwerken staan te koop. De kunstenaars staan een aandeel van de verkoopprijs af aan de organisatie.
Dit bedrag gaat integraal naar sociale en culturele doelen voorgesteld door de deelnemende verenigingen.
TENTUINSTELLING WERKT SAMEN MET: de gemeente Knokke-Heist
en de verenigingen Lions Club Knokke-Zoute, Kiwanis
Knokke-Zoute, Marnixring De Blinckaert, Fifty-One KnokkeHeist, Soroptimist Knokke Oostkust, Rotary Oostkust,
Zonta Damme en de Stichting Jenny en Luc Peire.

MEER INFO:

13 — 16 MEI
& 22 — 24 MEI
€ 12 (toegangsbadge voor de hele periode)

www.tentuinstelling.be
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GESCHIEDENIS

tentoonstellingen

Herders in de Zwinstreek,
schaapjes op het droge
Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de
Zwinstreek. In het voorjaar van 2021 organiseert
het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in
samenwerking met Sincfala, Museum van de
Zwinstreek, en Zwin Natuur Park een expo over
herders van vroeger en nu.
ZA 3 APR. — ZO 30 MEI
10 - 17 UUR

In Museum Sincfala duik je in de geschiedenis
van de schaapherders in de streek. Aan
de hand van touchscreens, voorwerpen
en getuigenissen komt het verhaal van de
schapers tot leven. Topstuk is de kavane, een
houten herdershut, in de museumtuin.

Museum Sincfala
Open van woensdag t.e.m.
zondag, op feestdagen en
vakanties alle dagen open
Gratis - Reservatie verplicht
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tentoonstellingen

Scharpoordgalerij
Scharpoordgalerij is een permanente tentoonstellingsplaats in Cultuurcentrum
Scharpoord voor (vrijetijds)kunstenaars uit de regio. Elke dag gratis te bezoeken.
10-19 UUR

Gratis
•

Titine Despiegelaere

•

Marie-Claire Paeye

•

Peter Lems

•

Wilfried Robert

•

Johan Vanhauwaert

•

Rinus Fleurbaey

•

André Pauwels

•

Het Baken

•

Ria Rottiers &
Jacqueline Stubbe

KIJK VOOR DE EXACTE DATA OP:CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE

MOMENTEEL IS DE SCHARPOORDGALERIJ AFGESLOTEN VOOR
PUBLIEK WEGENS DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN.
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SCULPTUUR

BUITEN BEELD

tentoonstellingen

Erlend Van Landeghem
Antoon Mahieu

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.

Het uitgangspunt van de kunstenaar is een
dialoog aan te gaan met de omgeving.
Sommige sculpturen versmelten volkomen
met de natuur en verlenen er tegelijk een
minimale, subtiele meerwaarde aan. Andere
stellen de kunstmatigheid van een tuin dan
weer in vraag, en willen de strak gecomponeerde
onnatuurlijkheid doorbreken door bijna
architecturale bakens in het landschap te
plaatsen. Beide invalshoeken zetten vraagtekens
bij een lange traditie, waarin decoratieve
beeldhouwkunst doorgaans louter als decorum
van een stukje stadslandschap werd beschouwd.

Paul Van Hoorick wordt verplaatst naar
volgend jaar. De huidige tentoonstelling
van Erlend Van Landeghem wordt
verlengd tot en met 14 maart 2021.

Het beeldhouwwerk van Antoon Mahieu wil
de mogelijkheden aftasten van eigentijdse
sculpturale ingrepen in de natuur, waarbij
landschap en beeldende kunst samenkomen.

T.E.M. ZO 14 MAART

ZA 20 MAART — ZO 13 JUNI

10 - 18 UUR

10 - 18 UUR

Gratis

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.
KIJK VOOR DE EXACTE DATA OP:CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE

tentoonstellingen

Charel Pycke
Rosalien Helsen
Rosalien Helsen is in
2019 Master Vrije Kunsten
geworden 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 S.E.A.S. laat ze haar
afstudeerproject zien, de
korte animatiefilm ‘Frank &
Chris’ uit 2019, samen met
recente boekillustraties.

Charel Pycke is geboren in
1995 en woont en werkt
in Gent. In juni 2019 is
hij Master Vrije Kunsten
geworden aan de KASK Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten Gent.
Charel Pycke is gefascineerd
door de wiskundige precisie
van patronen in ornamentiek,
decoratie en architectuur.
Binnen de vormelijke
regels die hij zichzelf
oplegt - door bijvoorbeeld
alleen met een (herhaalde)
driehoekige vorm te werken
- verkent hij de onbegrensde
mogelijkheden van zijn zeer
persoonlijke methodiek.
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Hanna Van Dun
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.
Alleen is het zo dat ze die
objecten uit de buitenwereld
haalt. Ze haalt ze uit hun
oorspronkelijke omgeving
weg en herbouwt ze om
ze daarna een plaats te
geven in haar interieur.

EVENEMENTEN

GEDICHTENDAG

JEUGDBOEKENMAAND

BOEKSTARTDAG

Op Gedichtendag zetten heel
Vlaanderen en Nederland
poëzie extra in de kijker.

EVENEMENTEN

Met het thema Samen
wordt het ongetwijfeld een
Poëzieweek om naar uit
te kijken. Samen kunnen
we veel. 'Samen-leven',
'samen-hangen', 'samen-zijn',
'samen-voegen', 'samenstellen', 'samen-zitten',
'samen-werken', 'samenlezen' en 'samen-schrijven'.
Vanuit de eigenheid en het
anders zijn van ieder individu.
De poëzieweek 2021 zet niet
aan tot samensmelten maar
wel tot bruggen bouwen.
Op gedichtendag serveert
bibliotheek Knokke-Heist
een heerlijke poëziebeleving
voor elke bezoeker.
DO 28 JANUARI - 10 UUR
BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

gratis

Maart is jeugdboekenmaand!
En dat vieren we, want
lezen is een FEEST!
Dit jaar staan alle activiteiten
en opdrachten in het teken
van ‘Feest’. Feest in het lezen
van boeken, feest in het
luisteren naar verhalen, feest
in het schrijven van boeken
... feest kan je zowat overal
vinden in de wondere wereld
van boeken. We nodigen alle
leerlingen van het eerste
tot het zesde leerjaar van
Knokke-Heist uit in onze
bibliotheek om samen te
vieren. Het jeugdteam gaat
opnieuw aan de slag om toffe
en superleuke opdrachten te
maken voor alle leerlingen.

Zondag 18 april is
Boekstartdag. Dan schenkt
de bib extra aandacht aan
haar allerjongste bezoekertjes
en hun ouders. Kom om 14
uur samen genieten van de
heel aaibare voorstelling
‘Kiekeboe’. Ontmoet olifant,
schaap, kikker en uil in een
verrassend aaibaar decor
waar van alles te ontdekken
valt. Een beeldende, lichte
en muzikale voorstelling
over hoe fijn het is om te
verstoppen en daarna weer
tevoorschijn te komen. Een
verhaal over verlegenheid,
nieuwsgierigheid en het
plezier in spelen. Alles
verloopt conform de geldende
coronamaatregelen.

MA 1 - WO 31 MAART - 10 UUR

ZO 18 APRIL - 14 UUR

BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

SCHOUWBURG SCHARPOORD

gratis

gratis - nschrijven kan via
bibliotheek@knokke-heist.be
of T 050 630 400
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Praktisch

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.

Algemene info
Voor alle voorstellingen is het aangeraden om vooraf te reserveren. Reserveren kan telefonisch of aan
het onthaal van het cultuurcentrum. Na reservatie van tickets moet de betaling binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Zoniet vervalt de reservatie en komt de plaats opnieuw vrij. Het bedrag moet gestort worden met
vermelding van de voorstelling. Als de voorstelling volzet is, dan plaatsen we je graag op de wachtlijst.
De wet van 30 juli 2013 over de
verkoop van toegangsbewijzen
tot evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets
die je bij ons koopt.
CULTUURCENTRUM
SCHARPOORD

Praktisch

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

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

Coronamaatregelen
We doen er alles aan om van het Cultuurcentrum een aangename
en vooral een veilige plek te maken. Zeker in deze periode voelen
we dat de nood aan een fijne plek extra hoog is. We hebben een
aantal ingrepen gedaan om de gezondheid van onze bezoekers en
onszelf te waarborgen. Met deze "huisregels" kan iedereen in een
veilige omgeving proeven van ons mooi aanbod.

• Houd afstand.
• Was of ontsmet je handen.
• Het dragen van een mondmasker is ook
tijdens de voorstelling verplicht.
• Je ticket wordt contactloos gescand.
• Laatkomers worden niet meer toegelaten.
• Onze medewerkers zorgen telkens voor een
vlot en veilig verloop van de voorstelling.
• Na de voorstelling begeleiden we je rij per rij naar buiten.

Annulaties
ANNUL ATIE DOOR ONS

ANNUL ATIE DOOR JEZELF

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

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 (geef ons wel de naam van je vervanger door)

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 beperking maken we graag een plaats vrij.
Je moet dit wel bij de reservatie doorgeven. 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.
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Laatkomers
Voorstellingen beginnen
steeds stipt. Na aanvang wordt
niemand meer toegelaten.

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.

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/
inschrijvingsformuliernieuwsbrieven

Praktisch

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt
de Sodexo cultuurcheques.

Parkeren
Opgelet. Op de parking van het
cultuurcentrum is het elke dag
verplicht je blauwe parkeerschijf
te leggen tussen 11 en 19 uur en
dit met een maximum van 4 uur.

Doebonnen
Het Doebonnenboekje bevat
verschillende waardebonnen
die samen € 20 waard
zijn en die je inruilt voor
vrijetijdsactiviteiten in KnokkeHeist. De bonnen zijn een
betaalmiddel voor o.a. lezingen,
theater-voorstellingen, films,
concerten, tentoonstellingen,
sportevenementen, inschrijvingsgeld cursussen ...

Het Doebonnenboekje
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 Doebonnenboekje
kunnen terecht bij het onthaal
van het Sociaal Huis.
www.knokke-heist.be/
vrijetijd/doebonnen

Als lid van de Minder Mobielen
Centrale kan je gebruikmaken
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

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 PL AATSEN?
NEEM GERUST CONTACT OP
MET ONS.

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

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

T 050 530 900
mindermobielencentrale@
knokke-heist.be

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

2021

lezingen

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2021

2021

cursussen
& uitstappen

film

2021

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 / 2021

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

