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HET NIEUWE CULTUURSEIZOEN KOMT ERAAN…

Met veel precisie en tonnen wikken en wegen werd het nieuwe cultuuraanbod voor seizoen
2019-2020 samengesteld.
We zijn dan ook verheugd om het je te kunnen voorstellen.
We verwennen je opnieuw met een reeks nieuwe avondvoorstellingen, verrassende familievoorstellingen en boeiende cursussen en workshops.
Wat we in het aanbod hebben, ontdek je in deze brochure.
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Robrecht Vanden Thoren heeft een probleem. Een maand geleden gaf hij een feest. Een goede
vriend en vriendin van hem werden er verliefd op mekaar. Uit dankbaarheid willen ze graag dat
hij getuige wordt op hun trouwfeest. En natuurlijk willen ze ook dat hij speecht, Robrecht is een
begenadigd spreker. Robrecht weet wat van hem en zijn toespraak verwacht wordt.
Romantiek, gevoeligheid, waarachtigheid.
Maar na een akelige ervaring in de liefde heeft hij voor zichzelf de dure eed gezworen dat hij
voortaan alleen nog maar eerlijk en recht uit zijn hart mag spreken. En hij twijfelt. Aan de twee
geliefden en hun motieven. Hij kent ze langer dan vandaag. Zijn ze oprecht, is het een roes, of
is er meer aan de hand?
En hij twijfelt aan de liefde zelf. Wordt er van het hele fenomeen niet veel te veel verwacht?
En dan twijfelt hij ook nog aan zichzelf. Is zijn eigen eerlijkheid wel te vertrouwen, of hebben
zijn woede en verdriet die gekaapt? Morgen is het zover. Vanavond wil hij, in uw bijzijn, oefenen
wat hij tijdens de bruiloft gaat zeggen. Maar voorlopig staat er alleen nog maar op papier dat
ze vooral níet moeten trouwen. Maar ja. Dat is ook wat.
Deze voorstelling wordt gesteund en gecoacht door Wouter Deprez.

ROBRECHT VANDEN THOREN

■

De Hoogste Berg

zaterdag 30 november 2019
20u
€ 15 / € 12 (-26, 60+)

LOGE 10
donderdag 24 oktober 2019
20u
€ 18 / € 15 (-26, 60+)

OC Leieland Ooigem

■

Getuige ten laste

Een weduwe neemt de charmante Leonard Vole op in haar
testament. Enkele uren later wordt zij dood aangetroffen. Alles
wijst in de richting van Leonard Vole.
Zal Leonard de schokkende getuigenissen overleven? Is hij in
staat om de jury te overtuigen van zijn onschuld om zo aan
de strop te ontsnappen? De spannendste rechtszaak van The
Queen of Crime, Agatha Christie.

Met: Maxime De Winne, Andrea Croonenberghs, Rikkert Van Dijck,
Erik Goris, Nathalie Wijnants, Karin Jacobs,…
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Over Robrecht Vanden Thoren:
Robrecht Vanden Thoren studeerde in Eindhoven aan de academie voor
drama. Hij speelde mee in tal van films en series: code 37, Flikken, Quiz
me Quick, Terug naar Morgen, Tegen de sterren op, Verborgen Verlangen,
en de Emmy winnende “Wat als”,…
De meeste mensen kennen hem echter van de één reeks “Tom&Harry” en
van zijn vertolking in de veel bekroonde film “Hasta la vista” waarvoor
hij op het internationaal filmfestival van Cinoche (Quebec) de prijs van
beste acteur in de wacht sleepte.
In 2019 komen er twee films uit waarin hij te zien is:
The Best Of Dorien B en de eerste Vlaamse actieduikbootfilm TORPEDO.
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NELE BAUWENS

■

Wat een geluk

zaterdag 14 december 2019
20u
€ 15 / € 12 (-26, 60+)

OC Leieland Ooigem

Nele Bauwens is terug met een nieuwe solovoorstelling ‘Wat een geluk’. Met nostalgisch
gemoed blikt ze terug op haar eerste liefde Ronnie De Sven. Met vuur vertelt ze over haar
huidige levensgezel Pièrre. Over zijn glutenallergie en over ’t zat beddeke.
Met lichte ergernis heeft ze het over de maandelijks verplichte spaghetti-avonden. En over
haar meedogenloze vriendinnen. Die nu allen 2 baby’s op de armen dragen. En luidkeels
meezingen met ‘Oya Lélé’ alsof het hun nieuwe levenslied is.
Nele stelt zich luidop vragen, speelt complexloos haar charmes uit en gunt je een blik in haar
hart. Met als compagnon de route haar vertrouwde Wurlitzer piano. En een nieuwe reeks
zelfgeschreven liedjes en verrassende covers. Reken alvast op een hilarische versie van Paul
Severs.
‘Wat een geluk’, de tweede solovoorstelling van Nele Bauwens.
Verwacht volbloed cabaret, heerlijk verteld, knap geacteerd en voortreffelijk gezongen.

Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd verhaal over de hechte vriendschap tussen een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali); die gedwongen
worden hun verschillen opzij te zetten om de meest onvergetelijke reis van hun leven te
maken. Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee
door het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse
uitsmijter die graag wat wil bijverdienen.
Samen reizen ze door verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een speciale reisgids
(The Green Book) die hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig
zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden,
gevaar en racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis humor.
Om veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten. En er ontstaat
een bijzondere vriendschap.
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STUDIO GUGA

Theatertour Ongehoord

■

vrijdag 17 januari 2020
20u
€ 25 / € 23 (-26)

CC De Schakel Waregem

We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga Baúl, als een coverband van
formaat. Maar momenteel werkt de band onder de nieuwe naam “Studio Guga” aan een heel
bijzonder nieuw verhaal: een eerste studioplaat!
Zoals vanouds zal Guga zijn beste stem-imitaties naar boven halen, maar deze keer met
gloednieuwe, eigen nummers. Nummers die zò typerend zijn voor de geïmiteerde artiest,
alsof ze door henzelf zijn gemaakt.
Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enthousiast toen hij de eerste demo’s hoorde, dat hij
de productie voor deze plaat meteen op zich heeft genomen. Want wie anders dan Jean
weet beter hoe je de sound van elke artiest kan grijpen? Bart Peeters, Raymond Van het
Groenewoud, Bazart of Clouseau: in de gedaante van Guga Baúl en de zijnen krijgen ze
allemaal een nieuw nummer. Er zullen uiteraard ook radiosingles volgen, zoals het een echt
studioalbum betaamd.
De vraag zal dus niet zijn: “Welke artiest doet Guga nu na?”, maar “Herken jij Studio Guga als
je hen op de radio hoort?

FILM

■

Green Book

donderdag 20 februari 2020
20u
€4

OC Leieland Ooigem
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zo 17 november 2019
13u-17u
gezinsticket € 5 (vvk) / € 7 (add)

OC Leieland Ooigem

SUPERVLIEG

■

kinderkunstenfestival (3+)

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar.
Theatervoorstellingen, creatieve workshops, muzikale activiteiten,…
Er is voor elk wat wils te doen en te zien!
SuperVlieg landt opnieuw in Wielsbeke op zondag 17 november 2019. Kom langs en beleef
een superdag met het hele gezin!

LIEN VAN DE KELDER, JAN DE SMET & WOUTER BERLAEN
Salut La Copine
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!

vrijdag 3 april 2020
20u
€ 15 / € 12 (-26, 60+)

OC Leieland Ooigem
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We zijn allemaal fan van l’Eté Indien, maar er is nog zoveel meer
onder de Franse zon.
Lien Van de Kelder studeerde een jaar in Montpellier waar ze de
Franse cultuur gretig opsnoof en zich meteen ook de Franse r eigen
maakte. Die zal ze binnenkort ook terug over het scherm laten rollen
voor VTM waar ze één van de boegbeelden wordt de komende jaren.
Jan De Smet verpulvert de Larousse Musicale en Wouter Berlaen bespeelt meer instrumenten dan u kan vasthouden.

wo 27 november 2019
14u
€4

OC Leieland Ooigem

THEATER DE KROON

■

Sint op Dieet (3+)

Sinterklaas en de Zwarte Pieten zijn eindelijk in ons land aangekomen. Ze verblijven in het
grote huis van Antonietta, die de heerlijkste gerechten klaarmaakt. Tenminste voor de Pieten,
want de Sint moet dringend een paar kilootjes kwijt en krijgt enkel rauwe groenten voorgeschoteld. ’s Nachts zijn de pieten niet echt op hun gemak, in dat vreemde huis.
Ze horen allerlei rare geluiden waar ze steeds banger van worden, al geven ze dat niet
meteen aan elkaar toe. Is het het oude huis dat kraakt of een spook dat ronddwaalt. Geen
van beide zo blijkt...
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TEATRO MUNGANGA

Kiekeboe (1.5-4j)

■

Een erg beeldende en poëtische baby/peutervoorstelling
geïnspireerd op het eerste verstoppertjesspel van een kind.
Actrice Claudia Maoli en violist Eduard Marcet brengen met
“Kiekeboe” een beeldende en poëtische voorstelling met
live-muziek, poppen, figuren en beweging. Na de voorstelling
worden de kinderen uitgenodigd om mee te komen spelen.
“Kiekeboe” laat baby/peuters en hun ouders de poëzie van het
leven ervaren. Het wonder van het alledaagse.

zo 8 december 2019
15u
€4

Hand
lettering

OC Leieland Ooigem

zo 22 december 2019
14u
€ 15 / € 11 (-26, -13)

HANDLETTERING

CC De Schakel Waregem

■

Workshop

do 14 november 2019
19u30 - 21u30
€ 35, starterspakket inbegrepen

Bibox Wielsbeke

Min. 5, max. 12 deelnemers

ZIRKUSSPEKTAKEL FAHRAWAY

■

Wo ist Tobi (6+)

Haar eigen tent, haar voorstelling en haar muzikant. Circusartieste Solvejg Weyenteth lijkt het
goed voor elkaar te hebben. Maar dan zet haar muzikale kompaan met zijn geklungel de hele
voorstelling op z’n kop…

Handlettering is leuk en hip!
Op deze workshop leer je hoe je best aan de slag gaat! Je leert verschillende letters, stijlen en
technieken en krijgt bovendien tips en trics om creatief uit de hoek te komen.

‘Wo ist Tobi?’ gaat over de ontmoeting tussen de twee kunstenaars – eenvoudig, speels en
een beetje gek.
Met lieflijke deuntjes en subtiele humor brengen ze circus, theater, muziek en clownerie samen
in een intieme show met een verrassend groots effect, voor jong en oud.

We maken afgewerkte kaartjes, klaar om iemand te verrassen of je werkt lekker voor jezelf
en zet een mooie inspirerende quote op papier. Bovendien kan je met het startpakket thuis
verder werken!
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Leer tijdens een gezellige en ontspannende namiddag je eigen
make-up aanbrengen. Onder persoonlijke begeleiding werken we
stap voor stap toe naar een natuurlijke dagmake-up. Een make-up
die je laat stralen, rekening houdend met je kleurenpalet, je wensen
en je leeftijd.
Tijdens deze workshop van 3u à 3u30 staat een persoonlijke
begeleiding centraal!
De workshop gaat van start met een ontspannende reiniging en
verzorging van het gelaat, dit met een 100% natuurlijke en vegan
verzorgingslijn. Vervolgens gaan we van start met de make-up
workshop.
za 14 december 2019
14u - 17u
€ 35

OC Leieland Ooigem

Min. 8, max. 10 deelnemers

We overlopen alle stappen en elke dame ontvangt advies op
maat. Je ontvangt steeds een make-up fiche waarop je jouw
kleuren kan noteren, een verzorging en make-up stappenplan
voor thuis en een goodiebag na afloop van de workshop.
Deze workshop wordt volledig afgestemd op jouw noden en
jouw vragen. Na afloop van de workshop is het mogelijk om
verzorgingsproducten of make-up aan te kopen.

NATUURLIJKE DAGMAKE-UP

■

Workshop

INTRODUCTIE IN DE BARISTAWERELD

■

Workshop

Waar komt koffie vandaan? Welke koffiesoorten zijn er? Hoe zet ik best mijn koffie?
Hoeveel cafeïne bevat mijn kopje zwarte goud? Hoeveel koffie gebruik ik?
Wat is een americano, slow coffee, cappuccino, een latte,…?
Hoe wordt melk opgestoomd?
Dagdagelijks drinken we koffie, maar we weten er zo weinig over.
Barista Birgit, van Fikabar, laat jullie met veel plezier proeven van haar passie en wereld.

di 4 febuari 2020
19u30 - 21u30
€ 16

Fikabar Sint-Eloois-Vijve
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Min. 8, max. 15 deelnemers
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Wil je graag leren hoe je zelf je fiets kan onderhouden en herstellen bij pech? Heb je zelf niet
het juiste gereedschap of weet je niet hoe er aan te beginnen?
Gedurende één avond gaan we aan de slag en leer je de kneepjes van het vak van een echte
fietsenhersteller.

De Wielsbeekse Multiculturele Werkgroep organiseert in
het voorjaar opnieuw enkele kookworkshops. Inschrijven
kan voor aparte workshops, maar ook voor het pakket van
de vier workshops (afhankelijk van beschikbare plaatsen).

MAROKKAANS KOKEN
do 6 februari 2020
19u
€ 10

■

Workshop

Min. 10, max. 15 deelnemers

zaal Mozaïek

Wie aan Marokko denkt, ziet meteen de gezellige soeks (Arabische markten) met een
enorm aanbod aan kruiden en specerijen voor ogen. De Marokkaanse keuken is wereldwijd
gewaardeerd om haar diversiteit, smaak en geur. Marokkaanse gerechten hebben een lange
traditie en halen hun oorsprong in de Arabische, Berberse en Moorse gastronomie. Rachida
toont jullie de kneepjes van het vak.

TIBETAANS KOKEN

Workshop

■

do 5 maart 2020
19u
€ 10

Min. 10, max. 15 deelnemers

zaal Mozaïek

Tibet, vooral gekend van de dalai lama en het Himalayagebergte, heeft ook op culinair vlak
heel wat te bieden! Wangmo maakt samen met jullie enkele typische Tibetaanse gerechten.

INDONESISCH KOKEN
do 2 april 2020
19u
€ 10

■

Workshop

Min. 10, max. 15 deelnemers

zaal Mozaïek

Met haar roots op het eiland Java is Deni een echte Indonesische! Ze weet dus als geen
ander hoe je de befaamde satésaus maakt en tovert met bekende en minder bekende
ingrediënten de heerlijkste recepten op tafel.

FIETSHERSTEL
do 13 februari 2020
19u
€ 15

Cultuurcentrum Wielsbeke
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■

Workshop

ITALIAANS KOKEN
do 7 mei 2020
19u
€ 10

Min. 8, max. 15 deelnemers

■

Workshop
Min. 10, max. 15 deelnemers

zaal Mozaïek
De Italiaanse keuken hoeft voor velen geen uitleg meer. Toch zijn er nog heel wat nieuwe
smaken te ontdekken! Miranda heeft haar roots op Sicilië en Italiaanse specialiteiten hebben
voor haar geen geheimen meer.
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WIJNPROEVERIJEN

■

L’ Italia… una delizia!

We reizen naar twee absolute topregio’s van de laars.
di 8-15-22 oktober 2019
19u
€ 45,
wijnen (€ 60)
ter plaatse te betalen

zaal Mozaïek

In twee sessies staat de sangiovese druif centraal. We zoeken de druif
enerzijds op in het aloude moedergebied: de Chianti Classico regio.
Hier zijn toch wat veranderingen aan de gang die onze aandacht vragen.
Anderzijds benaderen we de druif ook in aanverwante herkomstregio’s
of indien nodig in naburige provincies.
Naast Toscane mag natuurlijk ook een stukje Piemonte niet ontbreken.
Hier staat de focus op de barbera druif welke in het laatste decennium een
ware gedaantewisseling heeft ondergaan. Een druif die in verschillende
stijlen – al of niet met houtopvoeding – telkens weet te verrassen.

GINTASTING
WIJNPROEVERIJEN
di 10-17-24 maart 2020
19u
€ 45,
wijnen (€ 45)
ter plaatse te betalen

zaal Mozaïek
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■

Oostenrijk van A tot Z

Op ontdekkingstocht doorheen het ganse aureool van Oostenrijkse
druivenrassen…
Ook hier – net zoals in Italië – ligt de focus op autochtone druivenrassen
die onder specifieke omstandigheden verrassende wijnen kunnen
opleveren. In iedere sessie nemen we één van de drie grote wijnregio’s
onder de loep. Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken qua bodem,
klimaat en druivenrassen.
Een grote diversiteit aan verschillende wijntypes staat ons te wachten!

do 28 mei 2020
19u30
€ 30

Bibox Wielsbeke

■

Workshop

Al langer liefhebber van gin-tonics? Maar weet je niet meteen waarom
je iets lekker vindt of welke combinatie je kan maken?
Tijdens deze gindegustatie kom je alles te weten over gin, proef
je verschillende soorten, ontdek je de geheimen achter de hippe
gin-tonic en leer je hoe je de perfecte gin-tonic kan maken!
We mogen als Belgen best fier zijn op onze productkennis en kunde,
daarom proeven we tijdens deze gindegustatie zes verschillende
Belgische gins.
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TICKETS
Cultuurabonnement
Laat je verrassen! Zin om je te laten prikkelen door cultuur en nieuwe dingen te ontdekken?
Het cultuurabonnement zit je als gegoten!
Een vast pakket van zes spetterende avondvoorstellingen voor € 65 (eigenlijke waarde: € 92):
Loge 10 – Getuige Ten Laste
Robrecht Vanden Thoren – De Hoogste Berg
Nele Bauwens – Wat een geluk
Studio Guga - Theatertour Ongehoord
Film Green Book
Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen – Salut La Copine
De verkoop van abonnementen start vanaf 20 mei.
Reserveren kan via cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70

Verkoop
De ticketverkoop voor losse tickets en workshops start op maandag 3 juni.
Opgelet de plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap!

3-7

JAAR

WINTERSNOEPTAARTFEEST

■

Workshop

Tickets te koop via:
Online:
Cultuur- en jeugddienst:

www.wielsbeke.be/dienst/cultuur
Baron van der Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke
056 67 32 70 - cultuur@wielsbeke.be

Een winterse vertel- en kookworkshopnamiddag voor kinderen van
3-7 jaar.
Het is winter en de dieren trekken elk naar hun eigen hol, want thuis
wacht een wintersnoeptaartfeest op hen. Wanneer ze thuiskomen en
hun feestpartners zien, krijgen ze slecht nieuws te horen.
De wintersnoeptaart is nergens meer te vinden! Weg, verdwenen…!
De zoektocht begint, het huis wordt overhoop gehaald, maar de
wintersnoeptaart is nergens meer te vinden.
wo 11 december 2019
14u - 16u
€ 20

OC Leieland Ooigem
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Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8u30 - 12u
8u30 - 12u
8u30 - 12u
8u30 - 12u
8u30 - 12u

13u - 16u
13u - 16u

Maar dan plots... wat is dat daar?!
Een gat in de muur? Zou dit toeval zijn, of hebben de muizen er iets
mee te maken?

Ontmoetingscentrum Leieland
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Locaties
OC Leieland Ooigem
Guido Gezellestraat 55B
8710 Ooigem
Bibox Wielsbeke
Markt 1
8710 Wielsbeke
Cultuurcentrum Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
Zaal Mozaïek
Sint-Bavostraat 6
8710 Sint-Baafs-Vijve
Fikabar
Sint-Elooisplein 38
8792 Sint-Eloois-Vijve
CC De Schakel
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Cultuur- en jeugddienst
Baron van der Bruggenlaan 15 - 8710 Wielsbeke
056 67 32 70
www.wielsbeke.be/dienst/cultuur - cultuur@wielsbeke.be

