della Faillelaan 32 & 34
Bib T 03 870 80 30
CC T 03 877 28 75

De Stijgbeugel
~ De cultuurkrant die niet achter de oren doet krabben
maar een streling voor het oor aankondigt ~

OKTOBER
NOVEMBER
2020

~ www.cultureelcentrumaartselaar.be ~

Workshops, Cursussen, ...
Jeugd
14/10
Kameleon, 6-8j
voorlezen & knutselen & ontdekken
16:00 - 17:15 | gratis, inschr. verplicht
14/10
Filmen met drones, 9-11j
Wordt een echte filmende dronepiloot.
14:00 - 17:00 | €10
17/10
Coder Dojo, 7-18j
Leer programmeren met Scratch,
Micro:bit, Adruino of Python.
14:00 - 16:30 | gratis, inschr. verplicht

19/10
Storymode, 9-12j
Schrijf je eigen verhaal of scenario.
15:45 - 17:00 | gratis, inschr. verplicht
21/10
Filmen met drones, 12-15j
Maak foto's & films en doe zotte dingen!
14:00 - 17:00 | €10

14/11
Coder Dojo, 7-18j
14:00 - 16:30 | gratis, inschr. verplicht
25/11
Tovertijd, 4-6j
Na het voorlezen, toverknutseltijd!
14:00 - 15:15 | gratis, inschr. verplicht

28/10
Creatief griezelkoken, 6-8j
14:00 tot 17:00 | €15

25/11
Kameleon, 6-8j
voorlezen & knutselen & ontdekken
16:00 - 17:15 | gratis, inschr. verplicht

19/10
Designlamp van papier
Een eye-catcher voor elk interieur!
19:00 - 21:00 | €25
09/11
Stress bij kinderen
Leer hoe je ten alle tijden zelf je stress
kan opheffen en leer het je kind(eren).
19:00 - 22:00 | €5
16/11
Moswand maken
Maak een mosschilderij van 40x40 cm.
19:00 - 21:00 | €37,5

17/11
Leeskring
We bespreken 'Het feest van de bok'
van Mario Vargas Llosa.
20:00 - 22:15 | €5
19/11
Digitaal café
1 op 1 hulp bij al je digitale vragen
09:30 - 12:30 | gratis, inschr. verplicht
28/11
Juweel in UV Resin
Plooi een ring/hanger en vul met resin.
10:00 - 17:30 | €87,5

Volwassenen
04/10
Gegidste rondleiding:
Op zoek naar sporen in de Olympiadewijk
van 100j geleden Olympische Spelen.
10:00 - 12:00 | €5 (excl. vervoer)
08/10
Digitaal café
1 op 1 hulp bij al je digitale vragen.
09:30 - 12:30 | gratis, inschr. verplicht
12/10
Workshop snijtechnieken
Goede snijtechnieken kunnen je kooktijd
halveren. We maken een veggie maaltijd.
18:30 - 21:30 | €33

OPROEP: COACHES GEZOCHT

#moed

Om van CoderDojo een succes te maken,
zoeken we steeds vrijwillige coaches om
de jongeren te begeleiden. We zoeken
zeker geen “lesgever”, maar iemand die
jongeren helpt om zelf te ontdekken.
Specialisatie in een specifiek domein

OPROEP!

(Scratch, Arduino, andere programmeertalen) is fijn, maar niet noodzakelijk.
Interesse?
Neem voor meer info contact op met
lies.lemmens@aartselaar.be
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Podium

Muziek, Theater, Lezing of Vertelling
Alle activiteiten vinden plaats in CC 't Aambeeld, tenzij anders vermeld.

Een muzikale en theatrale tour de
force met Tom Vermeir, Koen De
Graeve, Johannes Verschaeve (The
Van Jets), ... die niemand onberoerd
zal laten...
Ivan Locke, een plichtsbewuste
werfleider en vader, vertrekt van
zijn werk naar huis. Aan de verkeerslichten slaat hij rechts af waar

Multimediale lezing
over het intrigerende
leven van een
belle époque
buitenbeentje.

Op vrijdag 4 december nemen
taalliefhebbers in zowat 100 Vlaamse
Bibliotheken tegelijkertijd deel aan de
geüpdatete versie van het Groot Dictee.
De Bibliotheek nodigt iedereen uit om
mee te spelen met dit unieke taalspel dat
je spellingkennis en creativiteit uitdaagt.

hij normaal links moet. Tijdens de
anderhalf uur durende autorit kom
je te weten wat hem leidt om heel
zijn leven op het spel te zetten.
Gebaseerd op een scenario van
Steven Knight, de man achter o.a.
Peaky Blinders.
Theater ı donderdag 15 oktober
2020 ı 20:15 ı € 18

Nadat De Bonanzas u al op onnavolgbare
wijze de allergrootste sixtieshits voorschotelden, gaan ze deze keer weer een
stapje verder met ‘The wonder years’. Met
hun gekend aanstekelijk enthousiasme
bladeren ze samen met u nog wat dieper
door de onuitputtelijke sixtiescataloog.
i.s.m. werkgroep ‘Cultuur overdag’

Ik heb me altijd afgevraagd welke
keuzes ik zou maken, mocht ik ooit
een tijdje alleen ronddobberen. Nu
weet ik het. Het was spannend zo
alleen in het ruime sop.
“Alleen in het ruime sop” is
Cleymans’ eerste solovoorstelling.
Waar hij zich de voorbije 10 jaar
veilig omsingeld wist door zijn

De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote
finale van De Schrijfwijzen.
i.s.m. Davidsfonds Aartselaar

foto © Stephan Peleman

Woord ı dinsdag 6 oktober 2020
20:15 ı € 5

Kongokorset,
Herlinde
Leyssens

Woord – Kwis ı vrijdag 9 oktober
2020 ı 20:15 ı € 5

Locke, Compagnie Cecilia

In gesprek met...
Louis Van Dievel

Live-optreden ı maandag 26 oktober
2020 ı 14:15 ı € 8

Overdag

groep muzikanten, staat hij er
deze keer helemaal alleen voor.
Zonder reddingsboei verwonderd
in het kraaiennest.
Via liederen en verhalen vertelt
hij ons over loslaten en weer
terugvinden.
Theater ı dinsdag 10 november
2020 ı 20:15 ı € 18

Jelle Cleymans,
Alleen in het
ruime sop

In 2020 verschijnen van Louis Van Dievel
twee nieuwe boeken: ‘De dokter is uw
kameraad niet’, een biografictie over het
leven van een ex-maoïst, en ‘Madeleine’
een tragikomedie over een poetsvrouw
die het tot lifecoach schopt.
Gastheer en bezieler Bart De bruyn

(ex-programmamaker Bladwijzer, RTV
Kempen – Mechelen) staat garant voor
een boeiende en aangename avond.

Katelijne Verbeke en Warre
Borgmans kruipen in de huid van 2
collega’s die samen zalen afschuimen om hun verhaal te vertellen.
Ze kennen elkaar al jaar en dag. Het
publiek is al altijd hun hoogste goed.
De boodschap dient de ontvanger te
bereiken. Maar wordt het niet eens

Dé theaterhit van het jaar!
Focus Knack,*****
Twee acteurs, één onemanshow!
Het Nieuwsblad,*****

The Wonder years
De Bonanzas

Dit concert kadert in de reeks ‘Zuidrand
Klassiek!’ (voorheen ‘Neerdorpen
Klassiek!’), een samenwerking van Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich,
Lint en Mortsel.

KALM, Warre Borgmans & Katelijne Verbeke
foto © Thijs Coene

Het Groot Dictee
Heruitgevonden

archief van het Afrikamuseum in
Tervuren een schat aan brieven,
dagboeken en foto’s van Gabrielle
Deman. Deze vondst vormde het
startschot voor haar debuutroman
‘Kongokorset’.
i.s.m. Willemsfonds Aartselaar

Roots 66, Günther Neefs & Guy De Pré
foto © Raoul Heyrman

foto © Pixabay

Juni 1904, Gabrielle Deman vertrekt
vanuit Antwerpen voor de reis
van haar leven. Als dochter van
boekhandelaar-uitgever Edmond
Deman droomt ze ervan om
wetenschapster en ontdekkingsreizigster te worden. Als eerste
blanke vrouw doorkruist ze te voet
Kongo-Vrijstaat.
Herlinde Leyssens ontdekte in het

Sopraan Elise Caluwaerts en harpiste
Leen Van der Roost brengen de mooiste
liederen uit de belle époque.
Elise Caluwaerts groeide dankzij haar
veelzijdigheid en innemende persoonlijkheid uit tot een veelgevraagde soliste
in binnen- en buitenland. Samen met
Leen Van der Roost brengt ze het Parijs
van 1900 weer tot leven.

Klassiek ı donderdag 29 oktober '20
20:15 ı € 14 - € 5 (-26)
Locatie: CC 't Aambeeld (niet in de
kerk)

Interview ı donderdag 19 november
2020 ı 20:15 ı € 8 / € 6 Davids- &
Willemsfonds

tijd dat ze naar zichzelf luisteren?
Psychologen Sonja Verhaeren en Rik
Willems leren u in negen stappen
hoe kalmte uw superkracht kan
worden. De tiende stap is uw rustige
stap naar buiten, wanneer u de zaal
verlaat. (Tekst: Dimitri Leue)
Theater ı woensdag 25 november
2020 ı 20:15 ı € 18

foto © Thijs Coene

Zuidrand Klassiek!
Harp en Zang

HERNEMING Tickets van vorig seizoen blijven geldig.

i.s.m. werkgroep ‘Cultuur overdag’
Overdag
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TICKETVERKOOP + WACHTLIJST

Jeugd Voorstellingen

Voor jeugdvoorstellingen geldt Gezinsbondkorting van €2 .

Kapitein Winokio vertelt [+3j]

Samen met Mevrouw de Poes en muziekmatroos Ivanov
brengt Kapitein Winokio sprookjes zoals ze bedoeld zijn:
spannend, ontroerend, fantasie- en leerrijk, grappig en
griezelig mét humor & muziek!
Theater & Muziek ı zondag 8 november '20 ı 14:00 & 16:30 ı €10 (€8) kind /
€15 (€13) volw. ı Locatie: CC 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar

Momenteel loopt de ticketverkoop
per 2 maanden:
oktober & november > ma 05/10
november & december > ma 09/11
Heb je interesse in een activiteit
waarvoor de ticketverkoop
nog niet openstaat? Schrijf je
dan via onze webshop in op de
‘wachtlijst’.
Je ontvangt dan een mailtje zodra
de ticketverkoop voor je gewenste
voorstelling start.

VOORUITBLIK

Wat staat er nog zoal te wachten
later in het seizoen...? En meer!

Bruno, Griet Herssens [+6j]

Een woordeloze papiertheater-performance. Onthulling
van de onbegrijpelijke schoonheid en wreedheid van een
wereld, gezien door de ogen van het dromerige jongetje
Bruno. Een wolk van een voorstelling.

DECEMBER 2020

Peter De Graef - theater
Wim Opbroeck - muziek
Laïs - muziek
JANUARI 2021

Rattenvanger - jeugdtheater
Belpop Bonanza Tura Special
Soulsister - muziek

Theater ı zondag 22 november '20 ı 10:15 ı €6 (€4) kind / €9 (€7) volw.
Locatie: Watertoren, Rumstsestraat 86, Rumst

FEBRUARI 2021

Maud Vanhauwaert - poëzie
De Lassies - varietématinee
Stan Van Samang - muziek

"De Griezels" [4-6j]

Griezel je mee met De Griezels? Meneer en Mevrouw Griezel zijn altijd erg gemeen. Kom jij ook mee bibberen met
het verhaal van Roald Dahl? Kom mee op avontuur, knutsel
en ontdek hoe dapper je bent.
Vertelling & Spel ı zaterdag 21 november '20 ı 14:00 tot 16:00 ı €5 (incl.
drankje + koek) ı Locatie: CC 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar

MAART 2021

Assisen 3 - theater
Jeugdboekenmaand
La Guardia Flamenca
APRIL 2021

Studio Orka - locatietheater
Erfgoeddag 'De Nacht'
Marx - theater

BOOM - Comp. Quand Je Serai Grand-e [+3j]

Met muziek, een tikje acrobatie en zonder woorden zie je,
voel je en hoor je hoe een boom uitgroeit van een klein
stekje tot een grote, sterke, bloeiende boom.
Het bos en zijn bewoners komen mee tot leven.

foto © Pauline Richon

MEI 2021

Phil Spector Tribute - matinee
Frivole Framboos - humor
Bootleg Eighties + Party

Theater ı zondag 29 november '20 ı 14:00 & 16:30 ı €6 (€4) kind / €9 (€7) volw.
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem

met dank aan onze sponsors:

#beleven

