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Zondag 7 juli

Vlaanderen feest
11 uur: academische zitting
Gemeentehuis - Raadzaal
Colomapark

13 uur: Nachtwacht

15 uur: Mathias Vergels

17 uur: Vlaanderen Boven Band

Maak kennis met Keelin, Vladimir
en Wilko, ofwel De Nachtwacht,
een geheim verbond met maar
één doel: het kwaad uit de
onderwereld bestrijden.

Mathias Vergels maakt naast
zijn acteerwerk in de VRT-serie
“Thuis” ook naam als muzikant en
zanger. Met een set waarin eigen
werk, zoals de single “Wij alleen”,
gecombineerd wordt met goed
gekozen Nederlandstalige covers,
maakt Mathias van zijn optreden
één groot feest.

De Vlaamse podia krijgen er
met de Vlaanderen Boven Band
een extra clubje enthousiastelingen bij. Zanger, presentator en
knuffelbeer Gene Thomas is de
frontman-bezieler, die samen met
z’n muzikanten grasduint in de
roemrijke geschiedenis van de
Nederpop, maar ook Engels- en
anderstalige muziek van eigen
bodem komt aan bod.

Vanaf 13 uur kan je doorlopend terecht aan onze drankstand en foodtrucks.

Zaterdag 15 juni

Leeuw Rinkt
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Voor het twaalfde jaar op rij trekt
Leeuw Rinkt de zomer op gang. Terwijl
jij geniet van de gezellige avondmarkt
en lonkende terrasjes zorgt CC Coloma op vier podia voor zomerse muziek
en dans.

muziek is er van Roots, Lobstar en Jazz.
Om 20.15 uur kan je uit volle borst
meezingen met de klassiekers van
Vlaanderen Zingt en vanaf 23.30 uur
verwachten we je op de dansvloer
tijdens de dj-set van For The Record.

Vanaf 17 uur wordt het centrum van
Leeuw opgewarmd door fanfare
St-Cecilia en Ftakke. Dance O’Mania,
de Leeuwse Turnkring, L&A Dance
Company en Riverboots Country
tonen hun coolste dancemoves en

De Kunstkring Open atelier organiseert
die dag haar jaarlijkse barbecue!

www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwrinkt
of www.vlaanderenzingt.be

PROJECTEN IN SAMENWERKING MET CC COLOMA
8, 9 en 10 juni
Tentoonstelling kunstgroep Amaryllis
Tijdens het Pinksterweekend opent het Colomakasteel zijn
deuren voor de 20ste tentoonstelling van Kunstgroep Amaryllis. Meer dan twintig lokale kunstenaars stellen drie dagen
lang hun werken tentoon. Bewonder schilderkunst, keramiek
en juwelen, ontdek het werk van glasblazers, fotografen,
beeldhouwers en kantklossers of laat je verrassen door de
manier waarop kunstenaars creatief aan de slag gaan met
textiel, hoeden of handtassen.

Wanneer? 8, 9 en 10 juni.
Uur? Doorlopend van 11 tot 18 uur.

30 juni
Kermis onder de lindeboom

Uitnodiging

Seizoenspresentatie
2019 - 2020
We naderen de zomer en dan is het intussen traditie geworden dat CC Coloma
haar programma voor het nieuwe seizoen
voorstelt. Ook dit jaar wordt het een
gevarieerd aanbod om van te genieten!
Door de brochure, die in alle bussen van
de gemeente wordt verspreid, waait zo
opnieuw een frisse wind.
Ben je benieuwd naar wat CC Coloma
in 2019 - 2020 in petto heeft? Op maandag 3 juni om 20 uur stellen we in de
Merselborre het jaarprogramma voor. We
zorgen voor een drankje, een hapje en
genieten samen van een streepje muziek.
Nog een leuke extra; je kan je tickets van
je favoriete voorstelling kopen vóór de
echte ticketverkoop op zaterdag 8 juni
van start gaat!
Tot dan!
cultuur@sint-pieters-leeuw.be,
www.colomaspl.be, T 02 377 22 62

Op zondag 30 juni is de lindeboom aan de Molenborre in
Sint-Laureins-Berchem het decor van de jaarlijkse kermis in
het dorp. De Landelijke Gilde Oudenaken – Sint-LaureinsBerchem bezorgt je opnieuw een dag vol plezier!

Programma:
12.45 uur: aperitiefconcert fanfare;
14 uur: Riverboots Country;
15 uur: Pipo & Pipette;
16 uur: Riverboots country;
17 uur: De faute DJ;
doorlopend vanaf 12 uur: barbecue.

Woensdag 14 augustus
Hoebelfeesten
Programma:
21 uur: Paul Michiels;
22.30 uur: Soul Brothers.

Wanneer? Woensdag 14 augustus vanaf 20 uur.
Waar? Hangar-K Vlezenbeek.
Prijs? VVK: 12 euro. Kassa: 15 euro.
Info en tickets? www.hoebelfeesten.be of
hoebelfeesten.vlezenbeek@telenet.be.

24 en 25 augustus 2019
100 jaar Landelijke Gilde
Dit jaar bestaat de Landelijke Gilde OudenakenSint-Laureins-Berchem 100 jaar en dat vieren ze!
Op zaterdag 24 augustus staat Gunther Neefs & 3-band
op het programma, met in het voorprogramma The Magical
Shadows.
Op zondag staat een (openlucht)misviering gepland met
aansluitend een verjaardagsreceptie. Populaire activiteiten
uit het verleden worden vanonder het stof gehaald en kinderen kunnen zich uitleven in het kinderdorp.
Waar? Hoeve Lemaire Oudenaken.
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Zaterdag 3 augustus

StraPatZen: straattheater voor het
hele gezin
Zaterdag 3 augustus wordt het in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw opnieuw een paar graadjes warmer.
Acrobatie, vuur, comedy, clownerie, stunts ... Nationale en internationale toppers staan op het programma
om jong en oud te laten genieten van een dag vol spektakel, amusement, gezelligheid en sfeer!

Het uurschema kan je vanaf 30 juli raadplegen via www.strapatzen.be
en www.sint-pieters-leeuw.be/strapatzen of kan je verkrijgen via de
jeugddienst, het gemeentehuis, de hoofdbib en het Huis van het Kind.
Zirkus Morsa
La Fin Demain (D, FR)

Cie Mauvais Coton
Muës (FR)
Op een hellende draad verbeeldt
deze acrobate hoe we in het leven allemaal op zoek gaan naar
manieren om een evenwicht
te vinden en hoe we obstakels
overwinnen.

staan. Acrobaten met eigen
sterktes en zwaktes, vullen elkaar
aan en tillen elkaar (letterlijk) naar
een hoger niveau.

Adriano Cangemi
Nagual (AR)
Fysiek theater dat zich afspeelt
in de lucht … Adriano neemt je
mee op zijn lange pelgrimstocht
en gaat op zoek naar een heilige
plaats. Zonder woorden ontmoet
hij in stilte het publiek, de ruimte
en een trapeze.

Cie FK
Droomverteller (BE)

© Markus Plaum

Gewapend met een houten
plank en een boekrol ontmoeten
twee acrobaten elkaar. Samen
verkennen ze de mogelijkheden
van wat zich rond hen bevindt
en ontstaat er een acrobatisch
spel met borden, rollen, stukjes
drijfhout, een touw … Een oproep
tot vriendelijkheid, creativiteit en
eenvoud!
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Circus in beweging
Dyne (BE)
In ‘Dyne’ nemen elf acrobaten
het op tegen elkaar, zichzelf en
de zwaartekracht. Ze brengen
een rauwe acrobatische choreografie waarin kracht, samenwerking en vertrouwen centraal

Deze Droomverteller geeft je een
echte droom! Leggen de kinderen de droom onder hun kussen?
Dan komt de Droomfee! Maar ze
mogen de droom aan niemand
vertellen voor ze slapen gaan;
anders zal hij niet uitkomen! Volwassenen krijgen een voorspelling
over liefde, het leven, familie of
de toekomst.

Frank Poelvoorde
Le Passant (BE)
Soms ondeugend, soms lief, maar
altijd grappig, verwelkomt ‘Le
Passant’ je op zijn eigen manier!
Een visuele en interactieve act
waar magie, verwondering en
improvisatie centraal staan … en
natuurlijk ook het publiek!

Roikkuva
Ohne Louis (ZW)

Gromic
Magomic Show (BE)

Praktische informatie
Wanneer? Zaterdag 3 augustus.
Uur: Vanaf 16.00 uur.
Waar? Rink, Sint-Pieters-Leeuw.
Toegang? Gratis.

Humoristisch en expressief. Deze
voorstelling zonder woorden
speelt zich af in een bizarre
wereld vol verrassingen. Gedreven door een multi-instrumentale
“One Man Band” wordt met dans
en acrobatiek op een koord, een
prachtig verhaal verteld.

Cie Mauvais Coton
Cubulto (FR)

Een charmante landloper, een
interactief publiek, een onvergetelijke ontmoeting! The Magomic
Show is een comedy geïnspireerd
door goochelaars en clownerie.
Ongeacht je leeftijd, waar je ook
vandaan komt; Gromic brent je terug naar de magische onschuldige
tijd van verwondering en geluk.

Skangoeroes (BE)

Wie de acts nog eens wil zien kan de
volgende dag terecht in Wambeek.
StraPatZen start er op zondag 4 augustus om 15 uur in de Pol de Montstraat.

In the picture:
• Kies voor de fiets en stal je stalen ros
lekker dichtbij.
• Jetons kopen? Graag met bancontact!
• Luier verversen of een flesje opwarmen? Dat kan in onze tent op de
parking achter de bibliotheek.
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
of 02 370 28 80
StraPatZen Sint-Pieters-Leeuw

Met ‘Cubulto’ - wat zoveel betekent als ‘wiebelventje’ - slingert
de acrobaat het onverwachte
en onbekende tegemoet. Een
unieke 360°-voorstelling op een
instabiele Chinese mast, die je ongetwijfeld aan het lachen brengt.

El Goma
The Atari Show (D)

Vrolijke en energieke muziek met
een heerlijk zomers ritme. Op de
beats van reggae, pop, latin en
drum & bass creëert deze groep
zijn eigen vrolijke sound. Plezier en
luistergenot verzekerd!

Alles loopt op rolletjes
Kom zeker ook eens langs de
kermis op rolletjes of laat een
knotsgekke tijdelijke tattoo zetten!

Lekker smikkelen
Aan diverse eetkramen wordt een
gevarieerde mix aan gerechtjes
geserveerd.

Facebook?
Tijdens deze improvisatie-show
maken we kennis met de heerlijke
grappen van El Goma. De straatartiets steelt de show met humor
en improvisatie. Hij jongleert met
ballen en knotsen, daagt voorbijgangers uit en brengt in een
gewone dag, een moment van
verwondering.

Ben je iets of iemand kwijt? Wens
je op de hoogte te blijven van de
laatste nieuwtjes en eventuele
wijzigingen in het programma. Wij
proberen alles zo goed mogelijk te
communiceren en maken daarvoor gebruik van onze facebookpagina “StraPatZen Sint-PietersLeeuw”.

Een leuke act gezien en je talent als
fotograaf bovengehaald? We zijn altijd
op zoek naar leuke beelden!
Stuur je foto door naar
communicatie@sint-pieters-leeuw.be
Vermeld daarbij ook even de naam van
de fotograaf.

Medewerkers gezocht!
StraPatZen is een festival dat mogelijk
gemaakt wordt dankzij de medewerking van tal van vrijwilligers. Kom jij
ons team versterken? Kom dan naar
het infomoment op woensdag 10 juli
vanaf 19 uur in de Laekelinde.
Graag een seintje wanneer je komt!
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
of T 02 370 28 80
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2019 is hét Bruegeljaar! 450 jaar nadat kunstenaar Pieter Bruegel
overleed, herdenken we de schilder en staan tal van activiteiten in
het kader van Bruegel op de planning. Niet alleen de doorwinterde
kunstkenner, maar ook kinderen, jongeren en zij die op zoek zijn
naar ontspannende of boeiende activiteiten in onze streek kunnen
zich helemaal uitleven.
Alle activiteiten, tickets en praktische informatie vind je terug
op www.bruegel2019.be. Wij geven je alvast een greep uit het
aanbod.
15 juni tot 15 september
Expo Groenenberg – Terug naar toen we begonnen
Bruegel in de steigers van de poëzie; Pieter Bruegel verzette niet
alleen bakens in de schilderkunst. De thema’s die hij aankaartte
in zijn werken zijn meer dan ooit brandend actueel. Dichter en auteur Ivo van Strijtem ging op zoek naar banden tussen de werken
van Bruegel en de hedendaagse poëzie. Het resultaat van die
zoektocht kan je bewonderen in het domein van Groenenberg.

Waar? Park Groenenberg.
Wanneer? Van 15 juni tot en met 15 september. Telkens van 8 tot
20 uur.

Donderdag 12 september
Poëzieavond – Terug naar toen we begonnen
Op donderdag 12 september ronden we de expo ‘Terug naar
toen we begonnen’ in schoonheid af. Een aantal van de
geëxposeerde dichters brengt in het Kasteel van Groenenberg
een bloemlezing uit het eigen werk. Verwacht je aan prachtige
poëzie van Ivo van Strijtem, Geert Jan Beeckman, Lies Van Gasse,
Geert van Istendael en Maud Vanhauwaert.

Waar? Kasteel van Groenenberg.
Wanneer? Donderdag 12 september vanaf 20 uur.
Inkom? 10 euro, inclusief de dichtbundel van de expo.
Tickets? www.colomaspl.be.

15 juni tot 15 augustus
Tentoonstelling – Uit Bruegel gegrepen: objecten van bij ons
Er wordt heel wat gedronken op Bruegels schilderijen. Mannen drinken uit grote
kruiken, vrouwen uit aarden bekers. Weet jij waarom de figuren nooit uit een
glas drinken? In deze fascinerende tentoonstelling brengen we de gebruiksvoorwerpen op de schilderijen ‘De Boerenbruiloft’ (1566 – 1567) en ‘De Triomf
van de dood’ (1562) tot leven door te zoeken naar hun archeologisch equivalent. We gaan op zoek naar de oorsprong van de voorwerpen en hun betekenis.

Wanneer? Van 15 juni tot 15 augustus in Sint-Pieters-Leeuw.
Waar? Domein Groenenberg.
Inkom? Gratis.
Info parkeren park Groenenberg: Je kan de auto parkeren in de Kasteelstraat in Lennik.
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Donderdag 29 augustus
Theater – De Lieve Ondeugd
Walter Evenepoel en Ivo van Strijtem bezingen in alle toonaarden ‘De Lieve Ondeugd’ en laten muziek en poëzie los in de
speeltuin van liefde! Een zinnenprikkelend programma waarin
woord en zang vol kleur, ambiance en plezier afgewisseld
worden.

Wanneer? Donderdag 29 augustus om 20 uur.
Inkom? 14 euro. Inschrijven is verplicht.
Tickets? Reserveren kan via www.colomaspl.be.

Zondag 23 juni
Bruegels Fietsfeest – Genieten
van het Pajottenland
Op 23 juni kan je genieten van
het Pajottenland in het kwadraat!
Fietsroutes voor klein en groot
voeren je door de streek van
Bruegel, de lambiekbieren en
Brabantse paarden.
Even op adem komen? Neem
dan een pauze bij één van de
producenten en horecazaken
die op de route liggen. Leer bij
over de passie van de lokale
Pajottenland-ambassadeurs en
geniet van fruit, ijs, kaas, honing,
bier, jenever en andere heerlijke
streekproducten.
Tijdens het slotfeest kan je op het
Lindemans-terras genieten van
een verfrissend drankje of kan je
een praatje slaan op de streekproductenmarkt.
Wil je met al je zintuigen
genieten van het Pajottenland
en zijn lekkernijen? De fietsroutes,
andere praktische informatie en
tickets vind je terug op
www.bruegelsfietsfeest.be.

1 juli tot 31 augustus
Schatten van vlieg
Deze zomer kan je in
Sint-Pieters-Leeuw
op zoek naar twee
Schatten van Vlieg. Los
de vraagjes op en wie
weet ontdek jij de code
van de schatkist waarin
een leuke prijs verstopt
zit!
Eén zoektocht vertrekt aan het Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
Sint-Pieters-Leeuw. Ga met Blubby de sportieve toer op en doe de
opdrachtjes. De wandeling is zo’n 3 km lang.
De tweede zoektocht doe je samen met Bruegel in het park
Groenenberg. De tocht is ongeveer 3 km lang en ondertussen
kunnen (groot)ouders de openluchttentoonstelling meepikken in dit
mooie domein. De zoektocht werd samen met de gemeente Lennik
opgesteld; ook daar kan je nog extra prijzen verdienen!
Heb je beide zoektochten gedaan? Kom dan met de
antwoordformulieren naar het Colomakasteel en krijg nog een extra
prijs!

Wanneer? 1 juli t.e.m. 31 augustus.
Voor wie? Kinderen tot 12 jaar.
Info en boekjes? Meer informatie vind je in de boekjes die je kan afhalen
in de bibliotheek, het Colomakasteel, het Wildersportcomplex, het Huis
van het Kind en bij de jeugddienst in Sint-Pieters-Leeuw. Je kan ze ook
zelf downloaden via www.sint-pieters-leeuw.be/schatten.
Voor de zoektocht in het park Groenenberg (rechtover het Kasteel van
Gaasbeek) kan je parkeren langs de Kasteelstraat in Lennik.
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Bruegel elders
in de streek
7 april tot 31 oktober 2019
Openluchttentoontstelling
Dilbeek - De Blik van Breugel
Deze openluchttentoonstelling
katapulteert Bruegel naar de
21e eeuw. Tijdens een 7 km
lange tocht ontdek je vijftien
kunstenaars, designers en architecten die een spoor trekken
door het landschap dat Bruegel
inspireerde. Paviljoenen, bouwsels, aanplantingen, landschapsfiguren, een verhaal, een installatie … allemaal scheppen ze
nieuwe, onverwachte omgevingen en creëren ze een kader
dat je blik op het landschap
stuurt en begeleidt.
Alle informatie vind je op
www.bruegelseye.be. Voor een
gegidste tour kan je terecht bij
www.toerisme-pajottenland.be.

7 april tot 28 juli
Feast of Fools – Bruegel herontdekt
Deze tentoonstelling in het Kasteel
van Gaasbeek brengt verschillende
kunstenaars samen die inspeelden op
thema’s uit het oeuvre van Bruegel en
peilt naar de manier waarop Belgische
en internationale kunstenaars omgingen met zijn artistiek legaat.
www.kasteelvangaasbeek.be of
www.feastoffools.be

Breugel vertekend - De Kunstenaar vs illustratoren
Vijf topillustratoren trekken de regio rond. Op allerlei Bruegelactiviteiten kom je ze tegen terwijl ze de mensen, het landschap en de omgeving observeren en interpreteren … net als
Bruegel. Hun indrukken vinden een weerslag in illustraties op
reproducties van werken van Bruegel en vormen een unieke
tentoonstelling.
Het volledige programma en de locaties vind je terug op
www.bruegelvertekend.be.

10

23 en 30 juni

Rozenfestival Coloma
Dit jaar houden we geen gewone rozendagen; we
nodigen je uit op een heus rozenfestival! Op 23 juni
kan je rondstruinen op de rozenmarkt en meedoen
aan verschillende workshops. Op 30 juni genieten we
dan weer van een heerlijke picknick.
Zondag 23 juni
Rozenmarkt en workshops
Tussen 14 en 18 uur kan je bij verschillende standhouders terecht voor rozen en andere bloemen en
planten. Maar de rozenmarkt zal meer dan enkel
plantenliefhebbers bekoren. Zo kan je er proeven
van rozenijs en rozenbier! Schoonheidsproducten op
basis van rozenolie en -extracten zullen dan weer de
dames verleiden. Alle kraampjes en standen staan
opgesteld in de rozentuin.

In de grote tent voor het kasteel worden diverse
workshops en lezingen gehouden:

14 uur

14.30 uur

15 uur

15.30 uur

16 uur

16.30 uur

17 uur

17.30 uur

Rozenmarkt kraampjes, muzikale omlijsting
WORKSHOP

rozensuiker, -zout,
-paneermeel, -azijn,
-confituur, -olie en
-bouillon
Gegeven door
kruidjes.be
CURSUS

‘zomersnoei
van rozen’
Gegeven door de
Rozenkring

WORKSHOP

LEZING

“Aarde vriendelijke
rozen”
Rozenvrienden
Jos Rogiers

badzout, melkbad,
bruisballen en
badthee met rozen
Gegeven door
kruidjes.be
CURSUS

‘Van stuifmeel en
stamper tot mooie sterke
rozenstruiken’
Gegeven door
Rozenvrienden en Rosica

Zondag 30 juni
Rozenpicknick
Zondag 30 juni organiseren we een picknick tussen
de rozen. Een mooi aanbod van lokale producten uit
het Pajottenland en de Zennevallei zorgen voor een
Bruegeliaanse sfeer.

tussen 11.30 en 13 uur in het Colomakasteel. Je
krijgt een deken mee en kiest zelf je favoriete plek
uit tussen de rozen. Wij zorgen voor kinderanimatie,
reuzenspelen en een verhalenverteller.

Je kan kiezen tussen een standaard picknickmand
ter waarde van 20 euro of een kinderpicknickmand
aan 10 euro. Er is ook een vegetarische versie beschikbaar!

Kom met het hele gezin picknicken in de rozentuin
en zet op een fleurige manier de zomer in!
www.rozenfestival.be, info@rozenfestival.be of
via de facebook- en instagrampagina ‘Rozenfestival’

De picknickmanden reserveer je op voorhand via
www.colomaspl.be. Je kan ze op 30 juni afhalen
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Uit Bruegel gegrepen: objecten van bij ons
Schilderijen zijn een dankbare bron van informatie voor de archeologie. De objecten die we vinden in de
ondergrond krijgen er een plaats en een verhaal. We leren waarvoor de objecten werden gebruikt en welke
betekenissen er aan werden gegeven. Ook Bruegels werken bevatten een schat aan informatie.

Gezocht: bruidegom
In de 16e eeuw was het schilderen van
boerentaferelen een nieuw gegeven
in de schilderkunst. De humanist in
Bruegel vond echter dat alles moest en
kon onderzocht worden, dus ook het
leven op het platteland. Het hoofdpersonage, de bruid, zit voor het groene
wandkleed onder een papieren kroon.
Maar waar zit de bruidegom? Er zijn
meerdere kandidaten. Misschien is het
de man die kruiken op de voorgrond
aan het bijvullen is? Hij heeft in ieder
geval dezelfde mysterieuze glimlach als
de bruid, wat doet vermoeden dat ze
samen het geheim van de komende
huwelijksnacht delen.

Kannen en kruiken
Op het werk zien we kannen en kruiken in verschillende vormen
en kleuren. De kannen op het werk zijn allemaal vervaardigd in
steengoed. Je herkent ze aan hun lichte kleur met donkere gevlamde patronen. Enkel de rode kruik op de voorgrond is vervaardigd uit rood aardewerk. In de 16e eeuw bestonden deze twee
types aardewerk naast elkaar. Het rode aardewerk is het oudste
type en werd lokaal geproduceerd. Door het lokale karakter
ontwikkelde elke streek zijn eigen vormentaal. Dit maakt dat er
bij opgravingen in Lennik kleine bolvormige kannetjes worden
aangetroffen terwijl men in Affligem grotere en meer cilindrische
kannen terugvond.

1654
Op 22 mei 1546 vaardigt Karel V een decreet uit waarin staat dat
men maximum twintig mensen mag uitnodigen op festiviteiten zoals een bruiloftsmaal. Zoals je ziet op het werk, kwam de menigte
later toe. Zo probeert een figuur het feest binnen te dringen om
lege papkommen en een bierkruik bij te vullen.
Meer info vind je op www.bruegelvertekend.be.

12

© Johnny Maeschalck

Recreatief
petanquetornooi
Op zondag 25 augustus organiseert de sportdienst
in samenwerking met KWB Zuun een recreatief
petanquetornooi voor tripletten. Zin om een balletje
te komen gooien? Speel dan zeker mee! Iedere
deelnemer krijgt een leuk aandenken.

Waar? Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Uur inschrijven? 13.30 uur.
Start? 14 uur.
Deelnameprijs? 5 euro per persoon.

© Johnny Maeschalck

Fototentoonstelling in CC Coloma

9 tot en met 25 augustus

De koninginnen
van de Koers
Johnny Maeschalck, een advocaat gespecialiseerd in sportrecht, gaat op pad met een klein
fototoestel en komt omwille van zijn vele relaties
en vriendschappen op plaatsen waar andere
(prof)fotografen geen toegang hebben.
Voor deze tentoonstelling volgde Johnny een
aantal wedstrijden vrouwenwielrennen in de
volgwagen van het Doltcini - Van Eyck Women
Cycling Team. Van achter de autoruit in de buik
van het peloton, de bevoorradingspost, achter
de coulissen, in de ploegbus of op de hotelkamer … Johnny nam foto’s vanuit het hart van
het wielermilieu. Het resultaat is dan ook een
unieke fototentoonstelling waarin het vrouwenwielrennen en het vrouwenteam centraal staan.
Zijn stijl is daarbij ‘Registreren zonder regie. Puur
en onversneden’.

Vernissage: vrijdag 9 augustus om 20 uur.
Tentoonstelling: tijdens het weekend van 14 tot 18
uur. In de week op afspraak.
Waar? Kasteel Coloma.

Sportbelevingen voor
iedereen
Sint-Pieters-Leeuw
neemt dit jaar opnieuw
deel aan de #sportersbelevenmeer-award
van Sport Vlaanderen.
Als we erin slagen om
aan 5 voorwaarden
te voldoen, mogen
we ons een jaar lang
#sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Hiervoor hebben
we ook jouw hulp
nodig!
Heb je iets leuk, mooi of speciaal meegemaakt
tijdens het sporten? Spotte je een prachtige zonsondergang tijdens het lopen of won je kleine kapoen
een wedstrijd? Genoot je van het mooie landschap
tijdens een fietstocht of beleefde je ‘gewoon’ plezier
door samen te sporten met kameraden?

Maak er een leuke belevingsfoto van en deel het
op social media zoals Facebook, Instagram of
Twitter met de hashtags #sportersbelevenmeer en
#leeuwleeft.
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