Samen
cultuur
beleven
Cultuurkalender 2019-2020

KALENDER
wo 18 en 25/9; 2, 9, 16 en 23/10; 6,
13, 20 en 27/11

SCHETSEN EN TEKENEN

19.00 tot 22.00 | De Stip
125 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge
vzw

vr 1/11

REVEIL
17.00 | De Warande
Gratis

vr 8/11

LEIF: INFO OVER HET
LEVENSEINDE
14.00 - 16.00 | De Stip
5 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge
vzw

do 23 en 30/1, 6 en 13/2

vr 3/4

19.30 - 22.00 | De Pastorie van vzw
Tope
60 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

20.15 | De Valkaart
16 euro
i.s.m. Curieus Oostkamp

ANDERS LEREN DENKEN STOP MET PIEKEREN

STEVEN MAHIEU
FULL CONTACT TOUR

wo 22/4
za 1/2

SCALA
MEISJESNAMEN

MAAIKE CAFMEYER
EN PETER DE GRAEF
HULLEP

20.15 | De Valkaart
25 euro
i.s.m. Davidsfonds Oostkamp

20.15 | De Valkaart
16 euro
i.s.m. Toneelkring Were Di

wo 12 en 19/2; 4, 11, 18 en 25/3

za 25/4

vr 8/11
za 21/9

HET PRETHUIS
DE SERVICEFLAT

KOEN BUYSE
MY WORKS, CLASSICS
& HEROES
20.15 | Ridefort
12 euro

20.15 | De Valkaart
16 euro
i.s.m. Curieus Oostkamp

za 16/11

ma 23 en 30/9

20.15 | De Valkaart
16 euro

HANDLETTERING VOOR
BEGINNERS
19.30 - 22.00 | Bibliotheek-infopunt
55 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

ma 23/9

ONTMOETING MET STEFAN
BRIJS
20.00 - 22.00 | Bibliotheek-infopunt
Gratis
i.s.m. Leesgroep Oostkamp

za 5/10

VERNIEUWD GENTS
VOLKSTONEEL
ZAKMAN
20.15 | De Valkaart
16 euro

za 12, 19 en 26/10

MONDHARMONICA VOOR
BEGINNERS
10.00 - 12.00 | De Pastorie van vzw
Tope
68 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

wo 16/10

KAN BELGIË TEGEN 2050
ZONDER FOSSIELE BRANDSTOFFEN?
19.30 - 21.30 | Bibliotheekinfopunt
8 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

HOMMAGE AAN DE PIOTTO’S

KALLIGRAFIE VOOR
BEGINNERS - HUMANISTISCH
CURSIEF
19.00 - 21.30 | De Pastorie van vzw
Tope
85 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

ZELF IETS DOEN VOOR HET
KLIMAAT, HELPT DAT ECHT?
20.00 - 22.00 | Bibliotheekinfopunt
8 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

wo 20/11

BARBARA DEX
IN EEN NOTENDOP

SPAANS VOOR OP REIS
F.C. DE KAMPIOENEN 4:
VIVA BOMA
14.00 en 20.15 | De Valkaart
5 euro

ma 9, 16 en 23/3

JE EIGEN MOESTUIN
19.30 - 22.00 | De Valkaart
za 28/3
9.30 - 12.00 | Op locatie
42 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

14.30 | De Valkaart
12 euro
wo 18/3
za 7/12

MARBLE SOUNDS
20.15 | Ridefort
19 euro
i.s.m. de Vrienden van het
Live Lied

wo 18/12

STEVEN VAN HERREWEGHE
DE DROOM VAN PHILO

COMPAGNIE KRAK
KONTROL
14.30 | Ridefort
7 euro

za 21/3

KONINKLIJKE VILLA STELT
VOOR: ‘IK BEN KANKERPATIËNT, ET ALORS?’
20.15 | De Valkaart
21 euro

20.15 | De Valkaart
19 euro
in het kader van de Warmste
Week van Music For Life
(Studio Brussel)

di 31/3

vr 10/1

13.30 - 16.30 | Kruimelcafé
Oostkamp
15 euro - gratis voor vrijwilligers van
het Kruimelcafé
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

XANDER DE RYCKE
BEKEND & BESCHEIDEN
(TRY-OUT)
20.15 | JOC Den Artisjoc
5 euro

10.00 - 16.00 | Fietsbieb Oostkamp
20 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

di 5, 12, 19 en 26/5
wo 26/2

di 19/11

ZELF SLEUTELEN AAN JE
FIETS - BEGINNERS

VEGETARISCHE KOOKLES IN
HET KRUIMELCAFÉ

13.30 - 16.00 | De Stip
40 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge
vzw

di 5, 12, 19 en 26/5; 2, 9, 16
en 23/6

AQUAREL VOOR BEGINNERS
19.00 - 22.00 | De Pastorie van
vzw Tope
96 euro
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

Elke tweede zaterdag van de
maand

DIGIDOKTER: EERSTE HULP
BIJ COMPUTER, TABLET EN
SMARTPHONE
10.00 - 12.00 | Bibliotheek-infopunt
Gratis
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw

VORMINGS
CURSUSSEN
i.s.m. Vormingplus regio Brugge vzw
Inschrijven: tel 050 330 112
www.vormingplus.be/brugge

SCHETSEN EN TEKENEN

wo 18 en 25/9; 2, 9, 16 en 23/10; 6, 13,
20 en 27/11
19.00 - 22.00 | De Stip | 125 euro
“Ik wou dat ik het ook kon!” Is dit jouw verzuchting bij het zien van een mooie tekening?
Geloof het, tekenen kan je leren. Als beginner
start je met de basis: perspectief, licht en schaduw, kleur, compositie, overlapping, opmeten
van verhoudingen. Al doende leer je werken
met tekenmateriaal zoals papier, potlood, pen
en inkt, houtskool,... Wie de basistechnieken
al onder de knie heeft, kan naar eigen keuze
en onder individuele begeleiding met andere
tekentechnieken en/of andere materialen
werken.
Deze cursus is geschikt voor beginners en voor
wie al een cursus ‘schetsen en tekenen’ volgde. Breng wit papier (A3 - 220 gr), potloden B
en 3B, een kneedgom, een zachte gom en
een slijper mee. Wie al een basiscursus volgde,
brengt indien beschikbaar ook houtskool of
ander teken- en schildermateriaal mee. Koop
enkel nieuw materiaal na overleg met de
begeleider, Beni Debacker.

HANDLETTERING VOOR
BEGINNERS
ma 23 en 30/9 | 19.30 - 22.00
Bibliotheek-infopunt 55 euro

Handlettering is een vorm van creatief schrijven/letters tekenen: handgeschreven woorden en zinnen in verschillende stijlen, extra
versierd met eenvoudige decoraties. Je hoeft
niet mooi te kunnen schrijven. Met de nodige
tips en tricks krijg je een prachtig resultaat. In
de eerste les oefen je samen met creatieve
duizendpoot Tine Demol verschillende letters
en leer je hoe je die telkens kan variëren. Ook
de decoratieve elementen komen aan bod.
In de tweede les werk je met je favoriete quotes. Je leert waar je moet op letten om een
evenwichtige compositie te maken. Tijdens
deze workshop maak je een aantal wenskaartjes en krijg je heel wat tips voor andere
toepassingen.
Een starterspakket met alle benodigde materiaal is in de prijs begrepen.

MONDHARMONICA VOOR
BEGINNERS
za 12, 19 en 26/10 | 10.00 - 12.00
De Pastorie van vzw Tope | 68 euro

Mondharmonica spelen is vrij gemakkelijk en
snel te leren. Pieter Vleurinck, ervaren lesgever
en muzikant, gebruikt een heel praktische methode die succes op korte termijn garandeert.
Vanaf het eerste moment gebruik je je instrument. Je speelt in de eerste en tweede positie,
het meest gebruikt voor eenvoudige melodieën en voor blues, rock en folk. Natuurlijk word
je geen virtuoos in deze korte periode, maar je
leert wel alle noodzakelijke technieken om zelf
liedjes te spelen. Je krijgt bovendien voldoende informatie en tips om je muzikale zoektocht
verder te zetten.

KAN BELGIË TEGEN 2050
ZONDER FOSSIELE BRANDSTOFFEN?
wo 16/10 | 19.30 - 21.3
Bibliotheek-infopunt | 8 euro

De tijd dringt. Als we de opwarming van de
aarde binnen leefbare limieten willen houden,
moet de wereld tegen 2050 bijna volledig
afgekickt zijn van olie, steenkool en gas. Kan
Europa op eigen kracht de economie van de
toekomst vorm geven? Hoe wordt Vlaanderen snel minder afhankelijk van olie, gas of
kernenergie? Mathias Bienstman, beleidscoördinator van de Bond Beter Leefmilieu, kijkt
met een frisse blik naar de manier waarop de
wereld de omslag probeert te maken naar
een fossielvrije samenleving.

LEIF: INFO OVER HET
LEVENSEINDE

vr 8/11 | 14.00 - 16.00 | De Stip | 5 euro
Op het leven heeft een mens weinig vat,
maar op hoe je afscheid wil nemen wel.
Barbara Roose van LEIF (LevensEinde InformatieForum) beantwoordt gevoelige vragen
over waardige levenseindezorg en maakt
een overzicht van mogelijke beslissingen: de
negatieve wilsverklaring, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie,... Zelfbeschikking
en respect voor de wil van de patiënt staan
centraal.

ZELF IETS DOEN VOOR HET
KLIMAAT, HELPT DAT ECHT?

di 19/11 | 20.00 - 22.00 | Bibliotheek-infopunt
8 euro
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-jebed-show, een wereldprobleem waar je zelf
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in,
maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Misschien doe je al van alles. Alleen,
helpt het ook echt? Sommigen hameren
vooral op consuminderen, anderen focussen
uitsluitend op technologische redmiddelen.
Nog anderen beweren dat gelijk welke actie
nutteloos is. Zijn elektrisch rijden, kernenergie
of houtverbranding nu goed of slecht voor
het klimaat? Pieter Boussemaere geeft je - vrij
van ideologisch of politiek getouwtrek - tien

persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.

ANDERS LEREN DENKEN STOP MET PIEKEREN
do 23 en 30/1; 6 en 13/2 | 19.30 - 22.00
De Pastorie van vzw Tope | 60 euro

Piekergedachten zijn steeds terugkerende
negatieve gedachten over problemen of dingen. Met enkele technieken uit de cognitieve
psychologie kan je die schadelijke denkpatronen opsporen en aanpakken. Je kan met
je geest je eigen gedachten bijsturen. In deze
cursus leert Patrick De Decker je om piekergedachten te onderscheppen. Je bekijkt
concrete lijsten met denkfouten en hoe je ze
kan ombuigen. Zo neem je je leven iets meer
in eigen hand.

KALLIGRAFIE VOOR
BEGINNERS - HUMANISTISCH
CURSIEF

wo 12 en 19/2; 4, 11, 18 en 25/3 | 19.00 - 21.30
De Pastorie van vzw Tope | 85 euro
Deze reeks is perfect voor mensen die willen
starten met kalligrafie. Het humanistisch cursief
is een schrift met elegante en eenvoudige
vormen, ontstaan in de 15de eeuw, en sindsdien altijd in gebruik gebleven. Het is een sterke, actuele basisletter waarmee je heel strak
kunt schrijven en die je voor vele doeleinden
kan gebruiken.
Deze cursus is geschikt voor beginners. Breng
een lay-outblok (Canson 70 gr), een potlood
HB2, een zachte gom en een lat mee. Pen en
inkt kan je in overleg met begeleider Jurgen
Vercaemst na de eerste sessie aankopen. Een
syllabus is in de prijs begrepen.

JE EIGEN MOESTUIN

ma 9, 16 en 23/3 | 19.30 - 22.00 | De Valkaart
za 28/3 | 9.30 - 12.00 | Op locatie | 42 euro
Heb je een lapje grond waar je graag wat
gezonde groenten wil telen, maar weet je niet
hoe je eraan begint? André Verheecke, zelf
verwoed tuinier, vertelt je aan de hand van
heel wat beeldmateriaal hoe je de bodem
verzorgt en welke teelttechnieken voor welke
groenten geschikt zijn. Hij leert je hoe en waarom afwisseling belangrijk is en hoe je zonder
giftige stoffen plagen en andere belagers op
een afstand houdt. Je krijgt ook een overzicht
van de verschillende tuinactiviteiten van
maand tot maand. Je bezoekt een tuin en
krijgt er een inwijding in de kneepjes van het
vak.
Deze cursus is geschikt voor beginners en
gaat uit van een kleine tuin. De laatste sessie
vindt plaats in een tuin. De plaats wordt nog
afgesproken.

VEGETARISCHE KOOKLES IN
HET KRUIMELCAFÉ

di 31/3 | 13.30 - 16.30 | Kruimelcafé Oostkamp
15 euro - gratis voor vrijwilligers van
het Kruimelcafé
Kook samen met kok en lesgever Peter
Vandermeersch een heerlijke vegetarische
maaltijd. Je maakt gebruik van de ruime
ervaring van de lesgever en gaat samen met
de vrijwilligers van het Oostkampse Kruimelcafé aan de slag met voedseloverschotten van
het moment. Gezond, lekker, ecologisch en
inspirerend.
Breng een keukenschort, een mesje en een
plank mee. In het Kruimelcafé bereidt een
groep enthousiaste vrijwilligers elke dinsdag
een maaltijd met voedseloverschotten uit
lokale winkels.

ZELF SLEUTELEN AAN JE
FIETS BEGINNERS

za 25/4 | 10.00 - 16.00 | Fietsbieb Oostkamp
20 euro
Koen Kerckhove brengt je een aantal belangrijke basisvaardigheden bij om je fiets te
herstellen en te onderhouden: een lekke band
voorkomen en repareren, remmen afstellen,
licht herstellen,... Zo kan je je rijwiel tiptop in
orde zetten. Na afloop ben je in staat om eenvoudige fietspannes zelf te verhelpen en vat
je met gerust gemoed en met een herstelkit je
volgende fietstocht aan.
Breng je fiets en wat herstelmateriaal mee
(sleutels, tang, schroevendraaier, bandenplakmateriaal). Wie dat wil, kan een lunchpakket
meebrengen.

SPAANS VOOR OP REIS

di 5, 12, 19 en 26/5 | 13.30 - 16.00 | De Stip
40 euro
Ola, buenos dias, dos cervezas por favor. Op
reis in Spanje kan je best wat meer woordenschat gebruiken. Het is handig en leuk
wanneer je op vakantie vlot kan bestellen in
de winkel, de weg kan vragen, een praatje
slaan, een hotelkamer reserveren, op bezoek
gaan bij de dokter of apotheker, de menukaart lezen, even informeren naar het weer.
Jaak Clinckspoor geeft je in vier namiddagen
een handige basis mee. Je oefent in groep en
leert ook bij over de Spaanse cultuur.
Voor absolute beginners. In 4 sessies leer je een
basis van de Spaanse taal waarmee je je op
reis uit de slag kan trekken.

AQUAREL VOOR BEGINNERS
di 5, 12, 19 en 26/5; 2, 9, 16 en 23/6
19.00 - 22.00 | De Pastorie van vzw Tope
96 euro

Schilderen met aquarelverf is een boeiende
techniek om je creatief te uiten, en heus niet
alleen om landschappen of bloemen te schilderen. Samen met Paul Van Cleven, die zelf
les volgde bij grote hedendaagse aquarellisten, ga je meteen aan de slag. Aan de hand
van oefeningen krijg je heel wat praktische
informatie: hoe hanteer je een penseel, welk
papier kan je gebruiken en hoe span je het
op, hoe maak je mooie kleurovergangen,
hoe zorg je voor een boeiende compositie.
Na deze reeks heb je de basisknepen in de
vingers. Wie al een eerste reeks volgde, kan
zijn/haar aquarelvaardigheden verder aanscherpen.
Breng een blok aquarelpapier 300 gr Arches of
Fabriano, een schetspotlood, een kneedgom,
verf in pastavorm (aureoline geel, cadmium
rood, ultramarijn blauw, burnt sienna), een
borstel, vod, waterpotje en bord mee.

DIGIDOKTER: EERSTE HULP
BIJ COMPUTER, TABLET EN
SMARTPHONE
Elke tweede zaterdag van de maand
10.00 - 12.00
Bibliotheek-infopunt | Gratis

Heb je vragen over het gebruik van je
computer, tablet of smartphone? Over het
zoeken op internet, het installeren van apps
of het werken met de online catalogus van
de bibliotheek? Het maakt niet uit of het over
hardware, software of inhoud gaat: onze
digidokter staat klaar om je te helpen.
Dit is geen repaircafé voor kapotte computers, tablets of gsm’s. Er worden dus geen
toestellen hersteld.
Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Breng je laptop, tablet of smartphone mee.
Breng eventueel ook de inloggegevens van je
mailbox, apple-account of google-account
mee.

#8020ZOMERT
21/6 - 23/6 | Ruddervoorde

PLATSE
KERREMESSE

21/6 18.00 35ste editie van de
stratenloop
21.00 Optreden Sonic Highway
Locatie: Dominiek Savio
23/6 10.30 Dierenzegening,
bellenman en optreden Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Ruddervoorde (Markt)
11.00 Aperitiefconcert met coverband Portatief
(Dominiek Savioplein)
Vanaf 14.00 Kermis in het dorp:
braderie, animatie
(gekke kapsels, ponyritten,
springkasteel, demo Virtual Reality, kindergrime, glittertattoo’s,
brandweer met de ladderworp,
politie met een inbraakpreventiestand en de tuimelwagen),
eet- en drankstanden, openluchtoptredens met als afsluiter
coverband Dust
M.m.v. FC Ter Mote, Heemkunde
Kring Ridefort Ruddervoorde en
UNIZO

28/6 - 30/6 | Cowboy Up,
Kortrijksestraat 350 in Waardamme

MUDDY ROOTS EUROPE MUSIC FESTIVAL
Met: Koffin Kats,
The Goddamn Gallows, Gallows
Bound, Sarah Savoy, e.a.

1/7 - 14/8 | Beukenpark

BIB IN HET PARK
Leen een spel zoals petanque,
croquet, kubb,… in Bibliotheek-infopunt en speel in het
Beukenpark. In het park staan
ook leuke zeteltjes waar je een
boek, krant, strip of tijdschrift kan
lezen.

1/7 - 31/8

SCHATTEN VAN VLIEG
Volg het proefparcours, vind de
schatkist en maak kans op prikkelende prijzen. Deze zoektocht is
voor kinderen van 5 tot en met 12
jaar, samen met hun ouders. Voor
de kleinsten is er in de bibliotheken een leuke kleurplaat van
Vlieg.
Meer info: Bibliotheekinfopunt

5/7 - 7/7 | Beukenpark

KLINKT LEKKER, MUZIKAAL FOODTRUCKFESTIVAL SOUNDS
DELICIOUS
Drie dagen lang muziek, amusement, lekkere hapjes en drankjes.
De foodtrucks serveren een
waaier van wereldse gerechtjes
en streetfood tegen betaalbare prijzen. Of toch liever frietjes
of garnaalkroketjes? Kom iets
drinken in de cocktailbar terwijl
je kinderen zich uitleven in de diverse springkastelen en reuzespelen. Van al dat spelen krijgen ze
uiteraard honger en dorst. In de
kidsbar is kind koning, tussendoor
kunnen ze zich laten schminken.
Dit alles wordt overgoten met
zomerse muziekjes, dj-sets en
diverse optredens.

5/7 Thema = Gipsy’s in het park
15.00 Start foodtruckfestival
16.00 - 18.45 Optreden Bérenger
Trio 19.15 - 22.00 Optreden The
Balaton Gypsy Orchestra 22.00
- 24.00 Dj
6/7 Thema = Talent uit eigen
streek 12.00 Start foodtruckfestival
16.00 - 17.30 Optreden Sweet
Spot 20.00 - 22.00 Optreden
Project D 22.00 - 24.00 Dj
7/7 Thema = Tafelen in ‘t wit 8.30
- 11.00 Ontbijt in ’t wit. Het ontbijt
vindt dit jaar in het Beukenpark
plaats. In het kader van Vlaanderen Feest! willen we opnieuw
mensen bij elkaar brengen. Naar
jaarlijkse gewoonte is de dresscode: in het wit gekleed. Er is keuze
tussen een klassiek, een gezond
en een kinderontbijt. Kom op 7
juli tussen 8.30 en 11 uur ontbijten met familie en vrienden. We
zorgen voor kinderanimatie. Er is
een tent voorzien. Er moet vooraf
gereserveerd worden, tickets kosten 5 en 2 euro 10.00 - 11.30 Optreden Dansorkest Ratatou 11.30
Foodtrucks open 12.30 - 14.00
Optreden Dansorkest Ratatou
15.30 - 16.30 Optreden De Kemels 16.30 - 24.00 Achtergrondmuziek en dj

5/7 - 7/7 | Moerbrugge

KERMIS
MOERBRUGGE

5/7 19de Moerbrugse kermisloop
6/7 Barbecue en dansfestijn
7/7 15.30 Parochianenkoers
17.30 - 24.00 Moerbrugge Alive

met optredens van lokale groepenM.m.v. Feestcomité Moerbrugge, KVLV, Landelijke Gilde en
Tom Dooley Comité

1/8 - 29/8 | 20.30
Sint-Pieterskerk Oostkamp

ORGELCONCERTEN

1/8 Mithra Van Eenhooge
(België), orgel en Antoine Sarkar
(Frankrijk), trompet
8/8 Tommaso Mazzoletti
(Zwitserland)
15/8 Florence Rousseau
(Frankrijk)
22/8 Jan Huylebroeck (België),
orgel en Jeroen Billiet (België),
hoorn
29/8 Léon Kerremans (België)

2/8 - 4/8 | Centrum
Oostkamp

KERMIS OOSTKAMP
2/8 17.30 Opening
18.30 Shoppingloop i.s.m. FLAC
21.00 Optreden
Drawing Pins
22.45 Lichtspektakel in het
Beukenpark
3/8 14.00 Braderie, speel- en
circusstraat 16.00 Avondmarkt
17.30 Torenworp
18.30 Optreden Cosy Corner
21.00 Optreden Lajos & The Gang
23.00 ‘Back to the 90’s’ met dj
Calypo
4/8 7.00 Rommelmarkt en
braderie 12.30 Aperitiefconcert
14.30 Optreden The Foxy’s 18.30
Optreden Dirty Laundry 21.00
Optreden Woman on Top

zo 25/8 | Dorpsplein Waardamme

DORPSFEESTEN

11.00 Aperitiefconcert door de
Koninklijke Harmonie Deugd
Baart Vreugd Waardamme
12.30 Barbecue
Namiddag Levend voetbalspel,
go-cart-circuit, springkasteel,
torenworp voor kinderen (om 16
uur)

ma 26/8 | 20.00
Sint-Pieterskerk Oostkamp

OOSTERKOREN 2.0
Samenzang van alle Oostkampse
koren en zangliefhebbers. Thema:
liefde voor muziek. Nadien volgt
een receptie met akoestische
zang in de trappenhal van het
Gemeentehuis.

zo 8/9 | 10.00 - 20.00
Kasteelpark Pecsteen,
Hillestraat 41 Ruddervoorde

PECSTEEN ’19

Muziek- en dansoptredens, een
spelprogramma, allerlei randanimatie voor jong en oud, eet- en
drankstanden, precies 30 jaar na
de kasteelfeesten in 1989.In het
kader van Open Monumentendag zijn er rondleidingen over de
geschiedenis van het kasteel en
zijn bewoners om 14, 15, 16 en
17 uur.
Op zondag 8 september, op zaterdag 14 en zondag 15 september stellen een 10-tal Oostkampse kunstenaars hun beelden
tentoon in het kasteelpark. Deze
tentoonstelling is toegankelijk van
10 tot 18 uur (op 8 september tot
20 uur).

16/8 - 18/8 | Beukenpark

PARKPOP,
GRATIS FESTIVAL

16/8 ParkPopKwis
17/8 Fuzz Top, Kins of Leon, Red
Zebra, Belgian Asociality, Channel Zero en Tragedy
18/8 Crazy Disco Show, Tinne &
The Oltmans, Bent Van Looy, LA
vation, Dirty daddies, Koben Ilsen
& Viktor Verhulst

23/8 - 26/8 | Hertsberge

HERTSBERGSE FEESTEN

23/8 Parochianenkoers ‘Tour du
Bois’ en optreden liveband
24/8 Kubbtornooi, kermisschieting, Hertsberge Zingt & Swingt
met optredens van o.a. De Kemels en Edje Ska & De Pilchards
25/8 Eetpleintje, animatie voor
groot en klein, optredens van o.a.
Noise Tit en Sounds Familiar
26/8 Kermisrit

za 14/9 | 21.00 | Wara (Waardamme)

KERMIS
WAARDAMME

Koninklijke Harmonie Deugd
Baart Vreugd Waardamme
organiseert een optreden van
coverband Cocasse. De toegang is gratis.

oplossing voor het probleem beweren te
hebben. Tot nog iemand het welletjes vindt:
Zakman strikes back.
Tekst: Jo Van Damme
Regie: Frank Van Laecke
Muziek: Steven Prengels
Met: Heidi De Grauwe, Jurgen Delnaet, Bob De
Moor en Katelijne Verbeke + koor

MA 23/9

Ontmoeting met
Stefan Brijs
20.00 | Bibliotheek-infopunt | Gratis
i.s.m. Leesgroep Oostkamp
Een uniek interview met de auteur over zijn
nieuwste roman, begeleid door Prof. Dr. Johan
Van Iseghem.

Het Prethuis
De Serviceflat
20.15 | De Valkaart | 16 euro
i.s.m. Curieus Oostkamp
Mariette Vandecasteele wordt, na lang
aandringen, door haar zoon Philippe in een
serviceflat geplaatst. Eentje die hij als projectontwikkelaar nota bene zelf uit de grond heeft
gestampt. Hij bezoekt zijn moeder elke week
exact 10 minuten met 1 eclair die ze onder
dwang moet opeten. Het bezoek is steeds een
monoloog over hoe goed de zaken gaan.
Even vragen hoe het met zijn moeder gaat,
daar heeft hij de tijd en de tact niet voor.
Door de directie wordt een nieuwe dokter
aangesteld: de flamboyante en op het eerste
zicht ietwat bizarre dokter Edelhart Deman. Hij
zorgt voor een totale ommekeer die zoonlief
niet had zien aankomen.
Een avond boordevol humor in het sappig
West-Vlaams.
Met: Peter Bulckaen, Jeroen Maes, Tine Priem, Karin
Tanghe en Bianca Vanhaverbeke

VR 1/11

Reveil

‘Zonder liefde’ is een prikkelende, spannende,
soms vermakelijke, vaak schrijnende roman
over vriendschap, liefde, lust en bedrog.
Iedereen probeert er op zijn of haar manier het
beste van te maken, of misschien wel net niet.

www.oostkamp.be

ZA 5/10

Vernieuwd Gents
Volkstoneel
Zakman
20.15 | De Valkaart | 16 euro

17.00 | De Warande | Gratis
(vooraf reserveren is niet mogelijk)
Dag van de vergeten verhalen.
Op 1 november doorbreekt Reveil rond
zonsondergang de stilte op zo veel mogelijk
begraafplaatsen met intieme muziek en lokale
verhalen. Kaarsjes op de graven dragen bij tot
de golf van warmte die Reveil verspreidt.
Precies zoals vorig jaar staan we ook in
Oostkamp stil bij de mensen die we missen
en moeten loslaten. Sam Van De Caveye zal
samen met mensen van hier een moment van
warmte creëren, vlak voor de donkere dagen.

Cultuur
kalender
19-20

ZA 21/9

Na ‘De Engelenmaker’, ‘Post voor mevrouw
Bromley’ en ‘Maan en zon’ verrast meesterverteller Stefan Brijs de lezer opnieuw met zijn
nieuwste roman ‘Zonder liefde’. Elke roman
uit zijn oeuvre is totaal anders dan de vorige,
maar toont steeds de mens in al zijn kwetsbaarheid.

In het centrum van Gent, tussen de shoppers
en de toeristen, tussen de pracht en praal van
het Lam Gods en het Gravensteen, heeft in
een bushokje een clochard zijn permanente
intrek genomen.

De reacties gaan van ergernis tot jolijt, maar
aanvankelijk laat men begaan. Tot de dakloze
op een dag wordt aangerand en bestolen.
Dat gaat te ver, vinden sommigen. Het moest
er wel van komen, zeggen anderen. Het is het
begin van een verwoede discussie waarin verschillende partijen een min of meer elegante

VU: Gemeentebestuur Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
Ontwerp: Tom Rotsaert, Llama, www.llama.design
Foto’s: Diego Franssens, Luk Monsaert, Jonas Demeulemeester,
Johannes Vande Voorde, Karel Uyttendaele, Studio-Nunu,
Jelle Vermeersch, Gert Daemen, Stefanie De Clercq, Goran Despierre

door een verscheidenheid aan muziekstijlen en
samenwerkingen.
Dat bewijzen haar 11 albums met daarop Nederlandstalige en Engelstalige liedjes, gospelnummers en een greep stevige countryrock.

ZA 16/11

Mozes Rosenberg
Trio en De Piotto’s
Hommage aan
De Piotto’s
20.15 | De Valkaart | 16 euro
Gipsyjazz, Hot Club de France, jazz manouche,
swing manouche en zigeunerjazz zijn allemaal
namen voor dezelfde muziekstijl, die ontstond
in de jaren dertig van de vorige eeuw, onder
invloed van zigeunermuziek. De schepper van
deze stijl is de in België geboren Sinti-gitarist
Django Reinhardt, die samen met violist Stéphane Grappelli het ensemble Quintette du Hot
Club de France vormde.

VR 8/11

Koen Buyse
My Works, Classics
& Heroes
20.15 | Ridefort | 12 euro
Als frontman en songwriter van Zornik toerde
Koen Buyse en zijn band o.a. met Muse, stond
hij 3 keer op het hoofdpodium van Rock Werchter en 5 keer op Pukkelpop.

Met: Koen Buyse (zang en gitaar) en Pedro Gordts
(piano)

Jo Mahieu begeleidt magistraal op gitaar:
akoestisch en intiem.

Het Mozes Rosenberg Trio wordt gevormd door
Mozes Rosenberg en Martin Limberger (gitaar)
en Sani van Mullem (contrabas).
De Piotto’s vormden lange tijd met 5 broers
Limberger een vaste bezetting. De groep is
genoemd naar hun vader, Piotto Limberger.
De Piotto’s speelden al in de jaren ’60 op de
Zwaluwnestfeesten in Oostkamp door toedoen
van (nonkel paster) Henri Delarue.
De bezetting bestaat uit Jan Limberger (gitaar en
viool), Biske Limberger (contrabas), Pierre Limberger (gitaar en piano), Martin Limberger (gitaar) en
Giani Lincan (cimbalom). Ze brengen swingjazz en
Hongaarse zigeunermuziek.

Hij is de auteur van 7 full albums, waaronder
de albums van Zornik waarmee hij maar liefst
10 keer een nummer 1 positie in ‘De Afrekening’ op Studio Brussel scoorde. Hij schreef
ook songs voor andere artiesten en projecten
doorheen de jaren, zoals een soundtrack voor
de bejubelde Eén-serie ‘Wolven’.
‘My Works, Classics & Heroes’ is een reis langsheen de kronkelige, mooie en soms donkere
muzikale gedachten van Koen. Eigen songs
en klassiekers van zijn helden worden op een
pure, onversneden en eigen wijze gebracht.
Een gitaar, een piano en een stem: meer is er
niet nodig om de essentie van een song te
doen weerklinken.

Barbara overloopt in deze voorstelling haar
carrière die in 1993 startte met het Eurovisiesongfestivallied ‘Iemand als jij’. Ze staat stil bij
haar 11 albums waarvoor ze zich liet omringen
met vaak verrassende nationale en internationale persoonlijkheden (Johnny Logan, Buscemi, Tom Helsen, Jamie Lane - de ex-drummer
van 10cc en Tina Turner -, The Tennessee
Gospel Society Singers,…). Ongetwijfeld kruipt
ze ook in de huid van haar grote idool Dolly
Parton en zal ze ode brengen aan Yasmine en
Bobbejaan Schoepen. Wie weet haalt ze de
‘Windkracht 10’-titelsong nog eens uit de vergetelheid of verrast ze je met een musicallied
of een ontroerende gospelsong?

WO 20/11

Barbara Dex
In een notendop
14.30 | De Valkaart | 12 euro
Barbara Dex staat ondertussen al 25 jaar aan
de Vlaamse top. Ze onderscheidt zich niet
alleen door haar prachtige stem, maar ook

ZA 7/12

Marble Sounds
20.15 | Ridefort| 19 euro
i.s.m. de Vrienden van het Live Lied
Het is inmiddels bijna 3 jaar geleden sinds
Marble Sounds andere muzikale horizonten
opzocht en ons verblijdde met het wondermooie ‘Tautou’. Met hun pasgeborene ‘The
Advice to Travel Light’ doen Pieter Van Dessel
en de zijnen een goed gemikte gooi naar hoe
een warme, krachtige popplaat moet klinken.
Zonder te moeten inboeten aan de nodige
dosis melancholie uiteraard, inmiddels het handelskenmerk van het vijftal. De inspiratie voor
‘The Advice to Travel Light’, een metafoor voor
reizen met weinig bagage, putte Van Dessel uit
zijn tweejarig verblijf in Canada.
Bij het grote publiek gooide Marble Sounds
hoge ogen dankzij passages op Pukkelpop,
een tour door China en een grijsgedraaide
radiohit ‘Leave the Light On’.
Met: Frederik Bastiaensen, Gianni Marzo,
Brecht Plasschaert, Mattijs Vanderleen en
Pieter Van Dessel

Scala, geliefd van Duitsland tot China. Voor
het eerst helemaal in het Nederlands met als
insteek liedjes over vrouwen: Anne, Irene, Louise, Marijke, Jessica, Layla, Annelies.
Met: Scala, Stijn en Steven Kolacny

VR 10/1

Xander De Rycke
Bekend &
Bescheiden

Try-out

WO 18/12

Steven
Van Herreweghe
De Droom van Philo
20.15 | De Valkaart | 19 euro
Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde
verhaal van televisie.
In het kader van de Warmste Week van Music
For Life (Studio Brussel).
In 1920 ploegt de 14-jarige boerenzoon Philo
Farnsworth het patattenveld om en krijgt een
ingeving waardoor hij de basis voor televisie
legt. Hij gaat aan de slag en creëert zo één
van de grootste uitvindingen van de 20ste
eeuw. In 1971 sterft hij verbitterd en laat een
uitvinding na waar hij helemaal niet fier op is.
In 2019 verschijnt Philo’s geest aan het bed
van Steven. Hij vraagt hem wat er met zijn
uitvinding gebeurd is sinds zijn overlijden. De
volgende nacht zal hij terugkeren om te luisteren naar het verhaal van televisie.
Steven is zot van tv. Van kindsbeen af is hij
compleet verwonderd en betoverd door haar
magie. In ‘De Droom van Philo’ brengt Steven
het bewogen verhaal van televisie, haar makers en haar kijkers. Hoe tv mensen heeft doen
vliegen of hun leven compleet heeft verwoest.
Het wordt een rollercoaster van verhalen en fragmenten waarin
Steven de strafste en meest onthutsende
tv-gebeurtenissen wereldwijd tegen het licht
houdt.
Een ontroerende, soms pakkende, maar
vooral geestige en warme theatershow waarin
Steven Van Herreweghe zijn grote liefde voor
tv eindelijk combineert met zijn eerste liefde:
het theater.

20.15 | JOC Den Artisjoc | 5 euro
Hoe lang is dat geleden? Bijna 3 jaar? Langer?
Ik weet het, het is volledig mijn schuld. Vroeger
hadden we die podcast om wekelijks bij te
praten. Nadien is er die andere show gekomen waarin ik schreeuw van achter een bak.
Er is zoveel gebeurd sinds de laatste keer dat
we elkaar zagen. Ja, de afgelopen jaren
waren best turbulent. Die simpele jongen met
zijn duizenden projectjes voor tientallen fans?
Laten we zeggen dat het aantal fans nu gelijk
staat aan het aantal projectjes.
Maar goed, het is nooit te laat om nog eens
af te spreken en bij te praten. Ik heb alvast
een tof zaaltje gereserveerd waar we op ons
gemak zullen zitten: iets intiem en bescheiden.

WO 26/2

F.C.
De Kampioenen 4:
Viva Boma
Jan Verheyen
14.00 en 20.15 | De Valkaart | 5 euro

“Koning van
de observatiehumor.”
(De Standaard

)

“Zelden vind je een comedian
frisser, raker en meer spitant.”
(Het Nieuwsblad

)

“Genadeloos scherpzinnig.”
(De Morgen

)

ZA 1/2

Scala
Meisjesnamen
20.15 | De Valkaart | 25 euro
i.s.m. Davidsfonds Oostkamp
Je kent ze ongetwijfeld, de dames van Scala
met hun engelachtige stemmen. Ze wijken af
van het traditionele parcours en banen zich al
jarenlang een weg doorheen het muzieklandschap met een indrukwekkend repertoire van
pop- en rockarrangementen.

Na avonturen in Zuid-Frankrijk, Thailand en
Zuid-Afrika blijven de Kampioenen in hun
vierde film dichter bij huis, zij het ook op een
exotische locatie: Aalst. De jaarlijkse carnavalstoet is het grootse decor van de filmfinale.
In een poging om de jongen een duwtje richting volwassenheid te geven, krijgt Ronaldinho
van zijn pluspapa Balthazar Boma de verantwoordelijkheid over diens worstenimperium én
het voorzitterschap van eenieders favoriete
voetbalploeg, F.C. De Kampioenen. Ronaldinho is daar eigenlijk niet zo blij mee. Hij is voor
het eerst in zijn leven écht verliefd op een meisje, dat zijn droom om profvoetballer te worden
begrijpt en steunt. Een worstenfabriek en een
amateurploegje zijn eerder hindernissen dan
een cadeau. De altijd waakzame DDT ziet dan
ook zijn kans schoon om de Kampioenen een
hak te zetten.

Voor
iedereen
vanaf 5
jaar

vooral over hoe kanker hen heeft gebracht
waar ze nu staan en hoe het voelt om in
extra-time te leven.
Een (diep)zinnige voorstelling, maar zeker
de moeite waard. We maken er een warm
moment van.

WO 18/3

Compagnie Krak
Kontrol
14.30 | Ridefort | 7 euro
Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn
wereldberoemde act ‘Teatro Pantalones’.
Hij wil vooral dat de dingen precies lopen zoals
hij het graag heeft. Als dat niet het geval is, zijn
er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende glimlach.

WO 22/4

Maaike Cafmeyer
en Peter De Graef
Hullep

Een poëtische clownerievoorstelling, groots in
zijn kleinheid.
Coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)
Spel: Dieter Missiaen

20.15 | De Valkaart | 16 euro
i.s.m. Toneelkring Were Di

VR 3/4

Steven Mahieu
Full Contact Tour
ZA 21/3

Koninklijke villa
stelt voor
‘Ik ben kankerpatiënt, et alors?’
20.15 | De Valkaart | 21 euro
Kanker, we raken er zo gewoon aan. Dokters
noemen het ondertussen een chronische ziekte. Voor patiënten en hun omgeving is het een
ingrijpend gebeuren. Het leven is nooit meer
hetzelfde, zelfs na genezing.
Patiënten en/of familie nemen zelf het woord
in deze voorstelling. Ze getuigen over de ziekte,
ze getuigen over het leven. Met een glimlach
en ook een streepje muziek.
Alle thema’s komen aan bod: de haat-liefde
verhouding met de pruik, de impact van de
ziekte op je relaties, het warm en soms minder
warm contact met zorgverleners, maar

20.15 | De Valkaart | 16 euro
i.s.m. Curieus Oostkamp
De 4de zaalshow van Steven Mahieu toont
deze comedian op zijn best: heftig.
Op 13 jaar tijd is Steven uitgegroeid tot een
vaste waarde: volle zalen, lovende recensies
en een groeiend publiek. Met zijn debuut
‘Mahieustueus’ won hij de jury- én publiekprijs
op Humorologie. Voor zijn volgende show,
‘Maniak’, kreeg hij 4 sterren in alle pers. 3 jaar
later leverde hij ‘Zonder Filter’ af en ook deze
werd lovend onthaald. VRT NWS sprak zelfs van
“het beste wat hij al gemaakt heeft.”
Hoe langer hoe meer weet Steven waar hij
voor gemaakt is: onder de huid proberen te
kruipen van zichzelf en zijn publiek.
Coaching: Wouter Deprez
Support act: Pieter Elias

Ben je oppervlakkig in het contact met anderen? Vertel je vaak sterke verhalen? Probeer
je je beter voor te doen dan je bent? Kom je
charmant over? Heb je een sterk gevoel van
eigenwaarde? Schep je wel eens op? Heb je
een positief oordeel over je talenten en vaardigheden? Klopt het dat je geen enkele moeite hebt met betrapt te worden op leugens?
Vind je voor alles een uitleg of excuus? Beloof
je alles op je erewoord? Bedrieg je anderen en
schenk je daarbij geen aandacht aan wat dat
voor hen betekent? Maak je geen probleem
van overspel of betaal je geleend geld niet terug? Voel je wel eens spijt? Vind je dat mensen
het mis hebben als ze je van iets beschuldigen? Vind je mensen die geloof en vertrouwen
in je hebben achterlijk, dom en naïef als ze
door jou in de problemen komen? Heb je een
sterke behoefte aan prikkeling? Heb je een
afkeer van verveling? Hou je van risico’s?
Wanneer op 80% of meer van deze vragen
jouw antwoord ‘ja’ is, hoor je niet tot deze
categorie. Wanneer op 80% of meer van deze
vragen je antwoord ‘nee’ is, loop je 50% kans
wel binnen dit profiel te passen.
‘Hullep’ is een tragikomische, muzikale voorstelling van Maaike Cafmeyer en Peter De
Graef, begeleid door 3 muzikanten.

PRAKTISCH
KAARTVERKOOP
De kaartverkoop voor de voorstellingen in het
theaterseizoen 2019-2020 start op donderdag
27 juni om 17 uur met volgende mogelijkheden:
• online: de link naar de webshop vind je
bovenaan op www.oostkamp.be of via
inschrijvingen.oostkamp.be. Reserveren via de
webshop betekent dat je onmiddellijk online
moet betalen (Bancontact/Mister Cash).
Betalen met Visa is niet mogelijk. Lees eerst
de richtlijnen/tips op de homepage van de
webshop. Wij raden je aan vooraf eens in te
loggen. Zo ben je al vertrouwd met de loginprocedure en vind je vlotter je weg.
• aan het Onthaal in OostCampus
Pas vanaf vrijdag 28 juni kun je telefonisch
reserveren op het nummer 050 819 900. Je
ontvangt dan een factuur. Na overschrijving
van het bedrag worden de tickets gratis
opgestuurd. Je kunt de factuur ook betalen of tickets reserveren in het Onthaal van
OostCampus, in Bibliotheek-infopunt en in de
bibliotheek van Ruddervoorde (Ridefort). Je
ontvangt onmiddellijk je tickets.
Per voorstelling kan 1 persoon maximum 15
kaarten bestellen.
Verkochte kaarten worden niet teruggenomen.

KORTINGEN
Jongeren tot 26 jaar en 65-plussers krijgen een
korting van 10%. Bij afname van 15 kaarten
voor eenzelfde voorstelling krijg je eveneens
een korting van 10%. Kortingen zijn niet van
toepassing bij film- en familievoorstellingen en
bij try-outs. Kortingen zijn niet cumulatief.

ABONNEMENTEN
Uit het podiumaanbod moet je minstens 5
voorstellingen kiezen. Hiermee krijg je een
abonnementskorting van 10% op de toegangsprijzen. Jongeren tot 26 jaar en 65-plussers krijgen 20% korting. Abonnementen zijn
strikt persoonlijk. In de loop van het theaterseizoen kun je nog altijd bijkomende voorstellingen in het abonnement opnemen. Daarop
krijg je steeds de beschreven korting.
Kortingen zijn ook hier niet cumulatief.

NIET-UITVERKOCHTE
VOORSTELLINGEN
Bij niet-uitverkochte voorstellingen kun je
- een kwartier voor aanvang van de voorstelling - tickets aan de helft van de normale
toegangsprijs kopen met een minimum van
5 euro per persoon. Hiervoor kun je terecht in
de locatie waar de voorstelling plaatsvindt.
Reserveren is niet mogelijk.

ROLSTOELEN
Rolstoelgebruikers zijn van harte welkom. De
nodige voorzieningen zijn beschikbaar.

LAATKOMERS
Het is zowel voor de artiesten als voor het publiek storend wanneer tijdens de voorstelling
nog publiek de zaal binnenkomt. Laatkomers
worden - enkel indien mogelijk - tijdens de
eerste onderbreking toegelaten. De toegang
tot de voorstelling kan niet worden gegarandeerd. Tickets van laatkomers worden niet
terugbetaald of omgeruild.

VESTIAIRE
Omwille van brandveiligheidsredenen vragen
wij om jassen, paraplu’s,… in bewaring te geven bij onze bewaakte vestiaire. De vestiaire
blijft bewaakt tot een halfuur na het einde van
de voorstelling.

ADRESSEN
BEGRAAFPLAATS
DE WARANDE
Albrecht Rodenbachstraat 45
Oostkamp

BIBLIOTHEEK-INFOPUNT
Kapellestraat 19
Oostkamp
050 819 930
bibliotheek@oostkamp.be

DE PASTORIE VAN VZW TOPE
Hofstraat 4
Ruddervoorde

DE VALKAART
Albrecht Rodenbachstraat 42
Oostkamp

FIETSBIEB OOSTKAMP
Marechalstraat 48
Oostkamp

JOC DEN ARTISJOC
Brugsestraat 28
Oostkamp

KRUIMELCAFÉ OOSTKAMP
DE RAAT
Schooldreef 5
Oostkamp

LOKAAL DIENSTENCENTRUM
DE STIP
Sint-Jozefsdreef 5
Oostkamp
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Siemenslaan 1
Oostkamp
050 819 900
vrijetijd@oostkamp.be

RIDEFORT
Sportstraat 2
Ruddervoorde
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