voorwoord
We naderen de zomer en dan is het intussen traditie geworden dat
CC Coloma zijn programma voor het volgende seizoen voorstelt.
Maandag 3 juni om 20u wordt in de Merselborre bij een hapje en een
drankje en omkaderd met heerlijke muziek dieper ingegaan op de verschillende initiatieven voor 2019-2020. Het is een mooie avond op zich
en u krijgt er de kans om meteen tickets te kopen nog vóór de eigenlijke
ticketverkoop start, op 8 juni. U bent meteen uitgenodigd.
De voorbije jaren hebben wij het aanbod kunnen uitbreiden, zowel in
aantal activiteiten als in variatie en doelpubliek. Het antwoord van de
bevolking was schitterend en meerdere optredens geschiedden voor een
uitverkochte zaal.
Ook moeilijker, minder populaire of nieuwe genres kwamen aan bod en
genoten sterke waardering. Voor ons is dit een aanmoediging om deze
weg verder te bewandelen en de bevolking van Sint-Pieters-Leeuw een
mooi cultuuraanbod te schenken in de eigen gemeente. Cultuur tekent
niet enkel de identiteit van een volksgemeenschap, via haar taal, haar
kunsten, haar normen en waarden, cultuur is ook het cement van een
samenleving. Het brengt mensen bij mekaar, soms om samen aan kunst
te doen, soms om gewoon samen te genieten.
Het zet ons op pad naar ontdekking. Het nodigt ons uit om samen af te
spreken naar een optreden te gaan of om samen op zoek te gaan naar
nog zulk optreden in de buurt. Zo creëert cultuur ook vriendschap,
gehechtheid, gedeelde waardering. Cultuur vormt mee het dorp waarin
we wonen.
Bij het schitterende programma dat onze gemeentelijke cultuurploeg
kon samenstellen hoort een even mooie brochure. We zijn fier ze hierbij
aan alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw te kunnen aanbieden. Ga rustig
op ontdekking en kruis nu al aan welke data u zeker wil vrijhouden.
Veel leesgenot en misschien al tot maandag 3 juni in de Merselborre.
Voorzitter
Jan Desmeth
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Leeuw Rinkt
MUZIEK

ZATERDAG 15 JUNI
VANAF 17 UUR
RINK (CENTRUM LEEUW)
VRIJE TOEGANG

Je laten leiden door
de melodie van
je eigen akkoorden
om uiteindelijk aan
te komen waar
het hoorbaar wordt
is het mooiste concert wat je
kunt geven

Dit is de dag van het jaar om te genieten van zomerse muziek en lonkende
terrasjes in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Naar jaarlijkse gewoonte
garandeert cultuurcentrum Coloma een
rijk concertaanbod met lokale en regionale artiesten. Dit jaar staan o.a. Ftakke,
Roots, Lobstar… en een aantal van onze
Leeuwse muziek- en dansverenigingen
op het programma.

Warm je stem al maar op want samen met
je familie en vrienden gaan we meezingen met oudere en nieuwere succesnummers in het Nederlans, Frans en Engels.
‘Vlaanderen Zingt’ komt naar Leeuw
Rinkt en dompelt ons centrum onder in
een echt volksfeest. For The Record sluit
de avond af met zomerse deuntjes.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Over Bruegel

SCHATTENZOEKTOCHT
VOOR KINDEREN
SCHATTEN VAN VLIEG
1/07/2019 – 31/08/2019
8-20 UUR
PARK GROENENBERG
VRIJE TOEGANG

De Lieve Ondeugd wordt door Walter
Evenepoel en Ivo van Strijtem in alle
toonaarden bezongen. De zanger en de
dichter laten muziek en poëzie los in de
speeltuin van de liefde. Gevolg: een zinnenprikkelend programma voor minnaars van pittige liedjes en gedichten,
schalks en plezierig, vol afwisseling,
kleur en ambiance. Het woord, gezegd
of gezongen, gedipt in een pikant ero-

OPENLUCHTEXPO

TERUG NAAR TOEN WE BEGONNEN:
GLOEDNIEUWE BRUEGEL IN DE STEIGERS VAN DE POËZIE
15/06/2019-15/09/2019 - 8-20 UUR
PARK GROENENBERG VRIJE TOEGANG
De thema’s die Bruegel aankaartte zijn brandend actueel. Dichter en auteur Ivo
van Strijtem levert het bewijs door Bruegelwerken te combineren met hedendaagse poëzie. In park Groenenberg kan je deze zomer genieten van de natuur
en ondertussen in vervoering gebracht worden door poëtische meesterwerken
van Vlaamse en Nederlandse dichters. Grote constructies geven vorm aan deze
wisselwerking tussen schilderkunst en poëzie en maken van deze expo een niet
te missen event.

Zoek de schatkist van Vlieg en win
leuke prijzen. Vlieg mee door park
Groenenberg, ontdek de constructies vol Bruegel en poëzie en los de
raadsels op. Zo ontdek je de code
van de schatkist. Vlieg van daar
verder naar andere
schatkisten in de regio voor nog
meer plezier én meer prijzen.

MUZIEKTHEATER

DE LIEVE ONDEUGD
29/08/2019
20 UUR
KASTEEL GROENENBERG
14 EURO

tisch sausje.

poëzieavond

TERUG NAAR TOEN
WE BEGONNEN
12/09/2019
20 UUR
KASTEEL GROENENBERG
10 EURO

De zomerse openluchtexpo in Groenenberg ‘Terug naar toen we begonnen’
wordt in schoonheid afgerond met een
poëzieavond. Een aantal van de geëxposeerde dichters brengt in het kasteel
een bloemlezing uit eigen werk. Geert
Jan Beeckman, Lies Van Gasse, Geert
Van Istendael, Maud Vanhauwaert en
Ivo van Strijtem maken hun opwachting. Samen met presentatrice Roos
Van Acker betreden ze de wereld van
Bruegel op de vleugels van de poëzie.

23 & 30

juni

Plantenmarkt
Verschillende standhouders stellen
zich op tussen de rozen om hun mooiste bloemen en planten te verkopen.
Maar u kan er ook andere producten
met een roos-tintje ontdekken. Bovendien zijn er enkele interessante
workshops waarbij je kan aansluiten.

PLANTENMARKT
23/06/2019
14-18 UUR
ROZENTUIN COLOMA
VRIJE TOEGANG

Vlaanderen Feest

Nachtwacht,
Mathias Vergels
& Vlaanderen
Boven Band

Picknickmand op voorhand
te bestellen:www.colomaspl.be

Mathias Vergels maakt naast zijn
acteerwerk in de VRT-serie “Thuis”
ook naam als muzikant/zanger. Met
een set waarin eigen werk en goed
gekozen Nederlandstalige covers elkaar aanvullen, maakt Mathias van
zijn optreden één groot feest.

17 UUR VLAANDEREN
BOVEN BAND

MUZIEK
ZONDAG 7 JULI
VANAF 13 UUR
COLOMAPARK
VRIJE TOEGANG

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

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

15 UUR MATHIAS VERGELS

Rozenpicknick
Geniet van het aroma van de duizenden rozen rondom je picknickdeken
terwijl je proeft van de lekkerste
Pajotse producten. We zorgen voor
leuke animatie voor de kinderen.

ROZENPICKNICK
30/06/2019
11.30-15 UUR
ROZENTUIN COLOMA
VRIJE TOEGANG

13 UUR NACHTWACHT

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 de
Engelstalige- en anderstalige muziek die gemaakt is in Vlaanderen
komt aan bod in het repertoire.

StraPatZen

FAMILIE

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
VANAF 16 UUR
RINK (CENTRUM LEEUW)
VRIJE TOEGANG

Op 3 augustus wordt Leeuw opnieuw
het epicentrum van de streek voor alle
liefhebbers van straattheater en gezelligheid. Circus, trapeze, jongleren...
Op het programma staan straattheaterartiesten uit binnen- en buitenland. We
verwelkomen onder meer Cia Mauvais
Coton (Fr), El Goma (De), Adriano Cangemi (Ar), Kermis op Rolletjes (Be)...
Ook lekkerbekken komen aan hun trekken aan één van de eetkraampjes en foodtrucks. Van croque tot worst en paëlla.
StraPatZen prikkelt echt àlle zintuigen.

Trekpaardendag

FAMILIE
Traditiegetrouw is de laatste zondag
van september een hoogdag voor
het Belgisch Trekpaard in het Colomapark. Het belooft opnieuw een
familiedag te worden met op het
programma het Vlaams-Brabants
Kampioenschap, het Europees Veulenkampioenschap en tal van randanimatie voor kinderen.

ZONDAG 29 SEPTEMBER
VANAF 14 UUR
COLOMAPARK
VRIJE TOEGANG

COLOMASPL.BE
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Studio Guga (try-out)
MUZIEKTHEATER

Liebrecht
Vanbeckevoort
en Hubert
Damen

Een klein havendorp aan de Engelse rotskust is het decor van een liefdesdrama.
Enoch Arden en zijn jeugdvriend Philip
zijn verliefd op hetzelfde meisje, Annie
Lee. Annie kiest voor Enoch en samen
stichten ze een gezin. Op een dag vertrekt
hij naar het buitenland om geld te verdienen en zijn geliefden een betere toekomst te kunnen garanderen. Tien jaar
later komt hij na een schipbreuk terug...
Enoch Arden is een werk voor stem en piano, gebaseerd op een gedicht van Alfred
Tennyson, dat in Groot-Brittanië tot de
klassieken behoort. Richard Strauss
componeerde in 1897 een sobere maar
tegelijk fijnzinnige pianopartij bij deze
tekst, die een volkomen autonome positie ten opzichte van het gedicht heeft.
Een aangrijpend verhaal dat gebracht
wordt in het Nederlands, hier vertolkt
door twee fijnbesnaarde artiesten.

ONGEHOORD

DONDERDAG 3 OKTOBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
18 EURO
Want zelfs de geïmiteerde artiesten hebben hun nummer nog nooit gehoord. En
zomaar in de muzikale krochten duiken
van een bekende muzikant, dat hoor je
We kennen Radio Guga, de band rond eigenlijk niet te doen. Tenzij je Guga Baul
maestroloog Guga Baul, als een cover- heet.
band van formaat. Maar momenteel werken ze onder de nieuwe naam “Studio Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enGuga” aan een heel bijzonder verhaal: een thousiast toen hij de eerste demo’s hoorde, dat hij de productie voor deze plaat
eerste studioplaat.
meteen op zich heeft genomen.
Zoals vanouds zal Guga zijn beste stemimitaties naar boven halen, maar deze Bandbezetting: Guga Baul (zang) Joost
keer met gloednieuwe, eigen nummers. Van den Broeck (drums) Bert Embrechts
Nummers die zo typerend zijn voor de (bas) Filip Bollaert (gitaar) Jacques Motgeïmiteerde artiest, alsof ze door henzelf mans (toetsen).
zijn gemaakt. Vandaar ook de titel ‘ONGEHOORD!’.

COLOMASPL.BE
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Klassieke muzikale
vertelling/poëzie
ENOCH ARDEN

DONDERDAG 10 OKTOBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
18 EURO

Vlaams theater-en televisieacteur Hubert Damen, die bij het grote publiek
bekend werd als hoofdrolspeler in de
politieserie ‘Witse’, brengt in een verrassende muzikale vertelling het verhaal
van Enoch Arden, een melodrama van
Richard Strauss.
Hij wordt daarbij aan het klavier vakkundig bijgestaan door Liebrecht Vanbeckevoort, de laatste Belgische pianist die
laureaat werd van de Koningin Elisabethwedstrijd (2007) en sindsdien wereldwijd
concerteert.

De Frivole
Framboos
In hun warm onthaalde voorstelling
Wachten op Do Groot onthullen Peter
Hens en Bart Van Caenegem ons op virtuoze wijze de geheimen rond de ‘Big
Bang’ van de muziek, over de noot waarmee het allemaal begon: ‘Do Groot’.
Werken van bekende componisten worden ontleed, musicologische verbanden
tussen stijlen en ritmes worden ontbloot,
het Vlaamse levenslied gaat aan de wals
met de Beethovense romantiek en de barokke Bach barst voor de gelegenheid uit
in levenslustige charmezang.

MUZIEKTHEATER

WACHTEN OP DO GROOT
DONDERDAG 17 OKTOBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
18 EURO

Reizend door het verleden zet De Frivole
Framboos de tijd op zijn kop en zoekt het
antwoord op de vraag wat er zou gebeuren als vroegere tijden de toekomst waren geweest: zou Mozart zich hebben laten inspireren door Stromae, zou James
Last van invloed zijn geweest op Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven
hebben geklonken als Wagner eerder had
geleefd dan zij?
Het zijn vragen waar de wereld lang mee
heeft geworsteld. De mensheid heeft
een eeuwigheid moeten wachten, maar
de antwoorden zijn de moeite meer dan
waard.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

BRAM & LENNERT

Wie kent ondertussen het Ninoofse duo
Bram & Lennert niet? Met hun twee gitaren veroveren ze het publiek en maken ze
er een waar feestje van.

PLUTO WAS A PLANET
MET DANIRA BOUKHRISS
& WILLIAM BOEVA

De naam de van de nieuwe groep verraadt
al enigszins het soort muzikale feestje
dat Danira en William willen bouwen:
muziek uit de tijd dat Pluto nog een planeet was. Pluto mag dan sinds midden
2016 gedegradeerd zijn tot ‘dwergplaneet’, de band belooft liedjes van pakweg
1990 tot nu. Zeg maar millennium-hits
van Will Smith en Beyoncé over the Spice Girls en Linkin Park tot Britney Spears
en zelfs Wim Soutaer. Pluto Was A Planet
belooft al dat swingende materiaal in een
“wervelende show vol dansbare medleys
te verpakken”. PLUTO WAS A PLANET
is trouwens niet zomaar een coverband.
Het zijn één voor één toppers op zich.
Aan de microfoons staan presentatrice
Danira Boukhriss en comedian William
Boeva. Dat gaat ongetwijfeld vuurwerk
geven, zeker met de muzikale ruggengraat Tim Tielemans, Toon Smet, Thomas Van Achteren en Laurens De Schutter.

FOR THE RECORD

De heren van For The Record sleuren
zich steevast een lumbago met hun platenzakken propvol vinyls van vroeger tot
nu… Dit met maar één doel: jullie al dansend de nacht in sturen!

MUZIEK

BRAM & LENNERT
PLUTO WAS A PLANET
FOR THE RECORD
ZONDAG 10 NOVEMBER
19.30 UUR
LOODS TOPSTRAAT
14 EURO

Eriksson
Delcroix

SonosEnsemble

MUZIEK

SONOS is een jong en dynamisch ensemble dat domeinoverschrijdende projecten
op poten zet. Klassieke muziek met een
twist. Sonos bestaat uit strijkers (viool,
altviool, cello, contrabas), piano en blazers (klarinet en hobo). Het ensemble was
reeds actief op verschillende Belgische
podia (Velinx te Tongeren, Cultuurmarkt
Antwerpen, Diverse zalen in Brussel – … )

EERIE SQUARE DANCES
OF THE FUTURE

Enkele hoogtepunten:
EuropArt Festival maart 2018: werken van
G. Connesson, S. Serghi, C. Muscat e.a.

DONDERDAG 14 NOVEMBER
20.30 UUR
MERSELBORRE
16 EURO

Vortex Temporum van Gérard Grisey, 3x
opgevoerd tijdens het MoMeNT festival
in Tongeren in de zomer van 2018, Cultuurmarkt Antwerpen 2018: werken van
Britten en Connesson.

KLASSIEKE MUZIEK

Na hun debuut ‘Forever’ uit 2014, de opvolger ‘Heart Out Of Its Mind’ uit 2016 en
het een jaar later verschenen ‘Magic Marker Love’ voelen Bjorn Eriksson, Nathalie
Delcroix en hun vijfkoppige orkest de
onbedwingbare behoefte om de melancholie, die de rode draad van deze drie
albums vormde, even op te bergen en een
zwierig dansje te placeren.

Opgewekt stappen Eriksson en Delcroix
nu uit het donker, zelfverzekerd verlaten ze hun natuurlijke omgeving, hun
muzikale ‘comfortzone’. Nog altijd met
één been in het Amerikaanse moeras,
vastgezogen in de bluegrass, rockabilly
en de cajun, maar het andere been in de
zompige Belgische klei. Twee werelden,
één verlangen: let’s dance!

Want het was tijdens een uit de hand gelopen opnamesessie dat de band plots
in een vreemde, aangename en bovenal
zéér dansbare groove terechtkwam. Het
spelplezier spatte van de snaren, de zon
verdreef de schaduw en een driest plan
was geboren.

Bezetting: Bjorn Eriksson, Nathalie Delcroix, Tim Coenen (drums), Alain Rylant
(drums), Peter Pask (bas), Elko Blijweert
(gitaar), Karl Eriksson (banjo/accordeon).

COLOMASPL.BE
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ZONDAG 1 DECEMBER
15 UUR
SINT-PIETERSKERK
18 EURO

Jazzfestival
Denise Gordon
Denise Gordon moeten we hier in België
niet meer voorstellen. De uit Engeland
komende zangeres is reeds meer dan 20
jaar te horen en te zien op internationale
podia en dit met veel diverse muzikanten. Haar inspiratie voor de gospelmuziek en oude stijl jazz haalde ze uit haar
Caraïbische roots, New Orleans en voorbeelden zoals Mahalia Jackson en Louis
Armstrong.
Deze fantastische swingende zangeres
toerde reeds de hele wereld rond op diverse festivals, concertzalen... En dit met
een leuk jazz, gospel of rhythm-’n’-blues
programma. Ooit heeft ze mogen optreden voor de Engelse koningin in Buckingham Palace en heeft ze een a capella
optreden mogen verzorgen voor Paus
Johannes II.

MUZIEK
VRIJDAG 29
NOVEMBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
18 EURO

Haar liefde voor New Orleans kan ze
niet wegstoppen en is daarmee ook regelmatig te gast in deze stad of “Million Dreams”. Denise brengt je met haar
muziek van de kerk naar big band, over
New Orleans, en dit met haar aanstekelijke lach en sympathie die ze absoluut
uitstraalt naar het publiek.

Jazz is,
Jazz leeft,
Gebeurt,
Beweegt,
Jazz neemt,
Jazz geeft,
Jazz weet,
Jazz spreekt,
Jazz doet,
Jazz laat,
Jazz komt,
Jazz gaat,
Uniek,
Muziek,
Van vlees en bloed,
Jazz waagt,
Jazz wint,

COLOMASPL.BE
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Frimout
MUZIEK

FLITS ME TERUG
NAAR DE JAREN ‘80
DONDERDAG 12 DECEMBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
14 EURO

Alle bandleden van Frimout groeiden
op in de jaren ‘80. Het is een beetje een
vergeten periode in de vaderlandse popgeschiedenis. Tussen de hoogtepunten
van de kleinkunst in de jaren ‘70 en de
opkomst van nieuwe Vlaamse vedetten
eind jaren ‘80 door Tien om te Zien gaapt
een grote kloof. Toch werd er in die tijd
in Nederland en België nog steeds klassemuziek gemaakt.

dere topsongs. Frimout eert niet alleen
zijn helden, maar ze brengen uiteraard
ook het strafste uit hun eigen repertoire.
Onder leiding van topproducer Steve
Willaert (o.a. Will Tura en Natalia) slagen
ze er immers in om op 7 jaar 15 singles in
de playlist van Radio2 te krijgen. Daarbij
hebben ze al een aantal klassiekers in spe
op hun CV staan. Zoals de liefdessong
‘Ninett’, die door de luisteraars van Radio2 al 3 jaar op rij in de Vlaamse Top 100
aller tijden is gestemd.

Flits me terug naar de jaren ‘80 is een
Frimout wil die parels terug tot leven avond vol feelgood Nederlandstalige pop,
wekken. Verwacht je onder andere aan verpakt in een nostalgisch jasje.
nummers van Doe Maar (‘Belle Hélène’),
Frank Boeijen (‘Kronenburg Park’), Wim
De Craene (‘Breek uit jezelf ’), Luk Vankessel (‘Hotel Paradiso’) en nog vele anCOLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Mathieu en
Guillaume
De troubabroers Mathieu & Guillaume
staan exact 10 jaar op de planken. Dat
vierden ze onlangs samen met Stef Bos,
Do en Buurman in een volle Arenbergschouwburg in hun thuisstad Antwerpen. Nu willen ze hun verjaardag vieren
in de rest van Vlaanderen. Ze brengen
nummers die ze de afgelopen jaren samen uitbrachten en vertellen welke artiesten mee kleur hebben gegeven aan
hun voorbije decennium.

COLOMASPL.BE
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MUZIEK
10 JAAR

DONDERDAG 16 JANUARI
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
14 EURO

Revue
Blanche

Imagine
No Lennon
MUZIEK
DONDERDAG 6 FEBRUARI
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
16 EURO

Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rockn-Roll Heaven. Niemand evenaarde ooit
zijn talent om met popmuziek de vinger aan de pols van de maatschappij te
houden. Geen enkele popster zaaide ooit
zoveel onrust, tot in het Witte Huis toe.
Zijn ultieme daad zit in ‘Imagine: just a
brotherhood of men’. Ga gewoon voor
een wereldgemeenschap vol mensen,
met ‘nothing to kill or die for’. Dus geen
bezit, geen politiek… and no religion either. Hoe actueel kan iets klinken?
Reden genoeg voor een herdenking, een
viering - opgebouwd rond ‘Give Peace
a Chance’, ‘All You Need is Love’, ‘Revolution’, ‘Power to the People’ en alle
andere hits die uit de pen en gitaar van
deze ‘working class hero’ vloeiden tijdens zijn Beatle-jaren en solocarrière.

Een strijdproject met en rond Lennon.
De Opper-Beatle. De Superster. De Relschopper. De Vredesapostel. De Twijfelaar. De Wereldverbeteraar. Het Genie.
De Liefdesprofeet. The Walrus. De Revolutionair. De Dromer.
In de carrière van Jean Bosco Safari vormen The Beatles een rode draad en een
voorbeeld. Ben Crabbé schitterde jarenlang als prominent lid van Beatles coverband ‘The Apples’.
Bezetting
Jean Bosco Safari – lead & guitar
Ben Crabbé – drums & backings
David Piedfort – guitar & backings
Marc Van Puyenbroeck – bas
Steven Mintjens – keyboard

COLOMASPL.BE
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Misia is een muzikale vertelling rond het
leven van Misia Sert (1872-1950): de koningin van de Parijse salons, maar ook
van de gebroken dromen en ontmaskerde liefde. Ensemble Revue Blanche en
radiomaakster Katharina Smets gaan
op zoek naar een verloren tijd: de belle
époque waarin zij leefde. In een unieke
concertformule worden echte en fictieve verhaallijnen verweven tot een unieke
kroniek, waarin de realiteit vaak vreemder blijkt dan fictie.
Misia Sert’s leven belichaamt de artistieke, culturele en sociale geschiedenis van
Frankrijk en België anno 1900. Het publiek duikt met de neus in het pluche van
de society-salons en het fluweel van de
theaterzitjes. Het leest mee over de
schouder van de grootste dichters van
de Belle Époque en loert door de lens van
Misia’s legendarische portrettisten. Misia gidst ons doorheen de vroegmoderne
avant-garde, recht van toen naar nu: welke verhalen en kunstwerken blijken relevant voor ons? Welke muzikale schatten
van toen slaan aan bij het publiek van
vandaag? Welke verhalen mogen niet onverteld blijven?

KLASSIEKE MUZIEK
MISIA

VRIJDAG 7 FEBRUARI
20 UUR
SINT-PIETERSKERK
18 EURO
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De Rodeo’s
Nigel Williams,
Johnny Trash,
Wouter Monden

De Rodeo’s, dat zijn Nigel Williams, Johnny
Trash en Wouter Monden. Drie authentieke
comedians die elk met hun eigen stijl het
comedyminnend publiek een onvergetelijke en onvervalste line-up presenteren.
Nigel Williams bestookt het publiek met
zijn up-tempo stand-upcomedy in de
zuiverste Angelsaksische traditie: maatschappijkritisch, onvoorspelbaar, eerlijk, verontwaardigd, confronterend.

COMEDY
DONDERDAG 5 MAART
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
14 EURO

Komen een kroeg binnen:
een Brit, een Belg en een Hollander...
het zou het begin van een mop kunnen zijn.
Drie comedyvrienden zitten na een voorstelling
aan een toog en na wat Belgische bieren smeden
ze het plan om samen op tour te gaan
als De Rodeo’s

Johnny Trash is een man van vele talenten. Hij is niet alleen comedian, hij is ook
singer-songwriter, rockster en rockabillyzanger en -drummer in verscheidene bands. TV-kijkend Vlaanderen kent
hem van Belgium’s Got Talent.
Wouter Monden is een sympathieke
Hollander. Door zijn energieke verschijning pakt hij elk publiek in. Zijn comedy is toegankelijk maar Wouter kan ook
scherp uit de hoek komen als het gaat om
dingen die hij écht belangrijk vindt.

TE GEK!?
Ella Leyers,
Tine Reymer,
Eva De Roovere
& Inge Paulussen

Vier vrouwen. Vier nerveuze vrouwen.
Ze horen stemmen in hun hoofd, denken
in bochten en kronkels, zien wat wij niet
zien. Wat doen die vrouwen samen op
een podium? Ze zingen, ze zuchten en
ze maken zich zorgen. Over de wereld en
zichzelf.
Ze vertellen u wat het is om verloren te
lopen in de donkere kamers van hun gedachten, de weg kwijt te geraken in hun
kronkelige hersenen, op de dool te zijn
tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen
het bloed van onder je nagels, krabben
aan je ziel en plukken de eelt van je emoties.

Vier nerveuze vrouwen en een muziekband: de jongste nerveuze vrouw heet
Ella Leyers. Samen met nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende Eva
De Roovere zingt ze donkere duetten in
coupletten, terwijl Inge Paulussen rondjes draait in waangedachten.
Voor de teksten van deze voorstelling
heeft Gerda Dendooven haar zinnen verloren en Hugo Matthyssen heeft er zijn
hoofd op gebroken. De regie is in handen van Els Dottermans. Paul Poelmans
houdt de mannen van De Laatste Showband in het gareel. Zij spelen levend muziek.

THEATER
TE GEK!?

Drie vrienden, drie comedy acts.
Ambiance verzekerd!

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

DONDERDAG 19 MAART
20.30 UUR
DE MERSELBORRE
16 EURO
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Koninginnen
door de lens van de koers

van fotograaf
Johnny
Maeschalck

Overzichtstentoonstelling
beeldhouwersatelier
Leeuwse Kunstacademie
1983 – 2019
Sinds de oprichting van het beeld-

TENTOONSTELLING

10 TOT 25 AUGUSTUS
WEEKENDS
VAN 14 TOT 18 UUR
IN DE WEEK OP AFSPRAAK
KASTEEL COLOMA
VERNISSAGE:
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
20 UUR

Johnny Maeschalck is advocaat bij de Balie te Brussel en professor sportrecht aan
de VUB. Vele (top)sporters passeerden op
zijn kantoor en hij heeft ze (met succes)
verdedigd: “Hard voor de sport, met een
hart voor de sport”. Zelf gaat hij ook naar
de koers. Backstage. Het gordijn gaat
even opzij en hij observeert, absorbeert
en vertelt met zijn kleine Canon Ixus of
PowerShot G7X. “Registreren zonder regie. Geen gedoe. Puur en onversneden”.
In 2018 volgde hij een aantal keer een dameswielerteam.

Je schuift met hem mee de coulissen in.
Zij laten hem in hun biotoop. Je ziet de
meisjeskamers, het aantrekken van shirt
en helm, op straat zonder meer, de beha
al dan niet zichtbaar. De opmaak. Je
voelt de concentratie, de angst, de vertwijfeling. De pijn van het zijn. Harde
arbeid, succes en verlies. Emotie. Het
(koers)leven zoals het is. Zonder pose,
de koers is van ons, de meisjes de coureurs. Zij gaan er vol voor. Al dan niet
volgens de instructies in de oortjes. Je
volgt de koers, je ruikt het zweet. Eentje
zal schitteren. Of niet. Ontgoocheling
vormt tranen.
Freddy Missotten – organisator.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

TENTOONSTELLING

7, 8, 14 EN 15 DECEMBER
14 TOT 18 UUR
KASTEEL COLOMA
VERNISSAGE:
VRIJDAG 6 DECEMBER
19 UUR

houwersatelier in de Leeuwse Kunstacademie in het jaar 1983 is er al heel
wat steengruis, marmerstof, klei, gips
en vooral zweet door dat atelier gestroomd. Met de overzichtstentoonstelling die CC Coloma organiseert
in samenwerking met de Leeuwse
Kunstacademie van 6 december 2019
tot 15 december 2019 kijken we terug
op een boeiende tijd waarin volwassen
leerlingen hun eerste stappen zetten
in het beeldhouwersmetier en konden
uitgroeien tot steenkappers, hout &
metaalbewerkers- boetseerders of keramisten die met hun beeldend werk
de passie voor het vak verder konden
uitdragen langs de bestaande kanalen
van plaatselijke kunstkringen, expo’s,
stages en andere kunstzinnige activiteiten.
Deze overzichtstentoonstelling toont
zeer divers ruimtelijk werk van oudleerlingen alsook van studenten die
momenteel de beeldhouwersopleiding
volgen.
Alle info: www.sint-pieters-leeuw.be/
leeuwsekunstacademie

Erfgoeddag
‘Nacht’

Kom samen met je gezin je schoolboeken
kaften. Het kaftpapier werd ontworpen
door kinderen en jongeren. Naast het
boeken kaften kan je deelnemen aan de
randanimatie; je boek laten opsmukken
door een professionele tekenaar, laat je
beetnemen door de goochelaar of zet je
creatiefste beentje voor aan de knutseltafel.

SLAPEN IN
KASTEEL COLOMA
ZATERDAG 25 APRIL
18 UUR TOT 10 UUR
VOLGENDE OCHTEND
KASTEEL COLOMA
DOELGROEP:
4DE TOT 6DE LEERJAAR
10 EURO
(INCL. AVONDETEN
EN ONTBIJT)

Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag

Erfgoeddag heeft dit jaar als thema
‘Nacht’. We nodigen daarom graag de
kinderen uit om te overnachten in het
Colomakasteel. ’s Avonds zorgen we voor
enkele leuke spelletjes en als het weer het
toelaat een avondwandeling in het park.
Net voor het slapengaan vertelt Selle
Luisterlezer wonderlijke verhaaltjes voor
zoete dromen.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
12-16.30 UUR
ZONNIG LEVEN
VRIJE TOEGANG

Kalligrafie

Voor beginners,
gevorderden
en sterk gevorderden
KASTEEL COLOMA
NAJAAR
DONDERDAGEN
12/9, 26/9
10/10, 17/10, 24/10
21/11
5/12 EN 19/12
VOORJAAR
DONDERDAGEN
23/1, 6/2, 20/2
5/3, 19/3 , 2/4, 23/4
EN 30/4/2020
19.30 TOT 22 UUR

PRIJS: 75 EURO
(60 EURO MET GEBRUIK
VAN EIGEN MATERIAAL
VOOR EEN REEKS VAN
8 AVONDEN)
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ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK

SMARTCAFÉ

LEEUWSE LEESKRING

ELKE LAATSTE WOENSDAG
VAN DE MAAND
25/9 - 23/10 - 27/11 - 29/1
19/2 - 25/3 - 29/4 - 27/5
VAN 9.30 TOT 12.30 UUR

OM DE 2 MAANDEN
7/10 - 3/12 - 12/2 - 2/4 - 8/6
VAN 19.30 TOT 21 UUR

HOOFDBIBLIOTHEEK
Heb je een tablet of smartphone? Wil
je graag wat tips en trucs leren? Samen helpen we je graag verder tijdens
het maandelijkse Smartcafé. Het is
geen cursus, maar een gezellig en leerrijk moment. Je ontdekt samen met
anderen de uitgebreide mogelijkheden van je toestel en wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een
bepaald onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft uitleg en staat
klaar om te antwoorden op je vragen.
Inschrijven via www.archeduc.be

HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG
Hou je van lezen, maar word je soms
overrompeld door het grote aanbod
boeken? Geniet je ervan om je leeservaring met anderen te delen? Hou je
ervan om te proeven van verschillende
genres? Dan is de leeskring iets voor
jou!
We lezen 5 boeken per leesjaar, de begeleiding is in handen van Marie-Jeanne,
directeur van Leesweb.
Boeken te bespreken komende leesjaar:
Kortgeknipt/Kristien Dieltiens
De regen voor hij valt/Jonathan Coe
Wees onzichtbaar/Murat Isik
De heerlijkheid van Julia/
Oscar Van den Bogaard
Dierbaar/Linn Ullmann

LEESKRING VOOR
ANDERSTALIGEN
OKTOBER – NOVEMBER
FEBRUARI – MAART
ELKE VRIJDAG
VAN 9.30 TOT 11 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
’T PAVILJOENTJE
HUIS VAN HET KIND
VRIJE TOEGANG
De leeskring voor anderstaligen is er
voor iedereen die graag Nederlands wil
leren en samen met anderen Nederlands wil spreken. Onder begeleiding
wordt er elke maand 1 boek gelezen en
besproken, 4 weken lang op vrijdagvoormiddag.

VERWENZONDAG
ZONDAG 13 OKTOBER
VAN 9.30 TOT 12.30 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG
Op de verwenzondag bruist de hoofdbibliotheek van activiteiten.
Op het gelijkvloers maak je kennis met
een levend standbeeld.
In de leeszaal word je verwend met een
ontbijt en ontmoet je Liese Leunens
(@poëziejegraag). Zij schrijft gedichten
die ze deelt met 3600 Instagramvolgers.
Haar gedichten zijn herkenbare bedenkingen, uit het leven gegrepen, met
vaak een woordspeling als twist.
Voor de kinderen staat dan weer een
fantastische theatervoorstelling op het
programma.

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK

VOORLEESWEEK:
MET HET VLIEGTAPIJT
DE WERELD ROND
ZONDAG 24 NOVEMBER
11 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
Kinderen zet je schrap! Klaar om te vertrekken? Spring op het vliegtapijt en
dan ontdekken we samen enkele verhalen van over heel de wereld: verhalen uit
het dorp van je oma, uit Iran, Rusland,
West-Afrika of Amerika. En ouders,
wees gerust, we zijn op tijd terug thuis
voor het middageten.
Voor jonge avonturiers van 3 tot 7 jaar.

SPELLETJESNAMIDDAGEN
TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
30/10 - 27/12 - 26/2 - 8/4
VAN 14 TOT 16 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG
Tijdens de schoolvakanties wordt de
hoofdbibliotheek één dag omgetoverd
in een waar spelparadijs. Speel een partijtje zeeslag of doe mee aan een egelrace samen met je vrienden.

KINDER- EN
JEUGDJURY
VLAANDEREN
VAN SEPTEMBER TOT APRIL
TELKENS OP ZONDAG VAN 10
UUR TOT 11 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG
De KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen)
is de grootste lezersjury van Vlaanderen,
voor kinderen en jongeren tussen 4 en
14 jaar. Elk jaar lezen en bespreken de
juryleden acht boeken. Maandelijks
komen de kinderen in leesgroepen samen om te praten, te spelen en te knutselen over deze boeken.
Op het einde van het leesjaar stem je op
je favoriete boek en wordt het winnende
boek bekroond op een spetterend slotfeest.

CODERDOJO
ELKE EERSTE ZATERDAG VAN
DE MAAND: 7/9 - 5/10 - 9/11 7/12
4/1 - 1/2 - 7/3 - 4/4 - 2/5 - 6/6
VAN 14 TOT 17 UUR
HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG
Hou je van computers, games en zelf (leren)
programmeren? Dan is coderdojo helemaal
iets voor jou! Tijdens een coderdojo kan je
alles leren over websites, games, apps en
software en ga je er onmiddellijk mee aan de
slag: de basics van Scratch en Code Combat/
Minecraft, objecten aansturen met Arduino, apps maken met App Inventor…
Klinkt dit allemaal nog als geheime codetaal? Geen nood, er zijn mentors om je op
weg te helpen. Ben je al helemaal mee in
de programmeerwereld? Kom dan nog iets
bijleren en deel wat jij weet met de andere
deelnemers.
Inschrijven via www.coderdojobelgium.be

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK

BOEKENSTOET:
VOORLEZEN AAN HUIS

LEESHELDEN
LEZEN

OP AFSPRAAK
THUIS EN IN DE BIB
VRIJE TOEGANG

ZONDAGVOORMIDDAG
HOOFDBIBLIOTHEEK
VRIJE TOEGANG

‘Boekenstoet: voorlezen aan huis’ is er
voor kinderen die Nederlands moeilijk
vinden en thuis niet vaak boeken lezen.
Een vrijwilliger komt 1 keer per week
langs in jouw gezin en leest een uurtje
voor. Er wordt 10 keer voorgelezen, 8
keer bij jou thuis en 2 keer in de dichtstbijzijnde bib.

‘Leeshelden’ is een samenleesclub voor
kinderen die het wat moeilijk hebben
met lezen. Samen met een vrijwilliger
lezen en bespreken de kinderen in kleine groepjes een boek, spelen een spelletje of laten hun creativiteit de vrije loop
tijdens knutselactiviteiten.
Dit is geen gewone leesclub, maar interactieve momenten die van lezen een
heel avontuur maken!

O, wat een fel licht!
Ik lees alle boeken.
Dan sla ik één
boek dicht

ACTIVITEITEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Zolderverdieping
Verdieping op zolder

WOENSDAG 25 SEPTEMBER: MAJD KHALIFEH
Majd Khalifeh is journalist en documentairemaker voor VRT Nieuws.
Hij groeide op in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en verhuisde
nadien naar België. Hij vertelt over zijn migratie en neemt ons mee op
sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn zoektocht van
nieuwkomer tot actieve burger.

DONDERDAG 21 NOVEMBER: HAJO BEECKMAN
Om de 2 maanden brengen wij
een lezing op de Roosezolder
in kasteel Coloma.
20 UUR
COLOMAKASTEEL
5 EURO

Uw dagelijkse gids door de files op de Vlaamse snelwegen is VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Vanuit een bevoorrechte positie volgt hij
ook de laatste trends in mobiliteit.
Hij pleit voor een rationeel debat over mobiliteit.

WOENSDAG 29 JANUARI: EVA DAELEMAN

Eva Daeleman, bekend als radio- en tv-presentatrice, belandde in een
burn-out. In haar lezing deelt ze haar inzichten over en visie op veerkracht, op bewuster leven, op kwetsbaarheid en op hoe je elke dag wat
levenswijzer kan worden. Deze lezing is een eerlijke getuigenis over
burn-out als een leerproces, een handleiding voor de zoektocht die elk
leven is.

DONDERDAG 23 APRIL (WERELDBOEKENDAG):
OSCAR VAN DEN BOGAERD

De Nederlandse auteur Oscar van den Boogaard brak bij het brede publiek door met de prestigieus genomineerde titels ‘De heerlijkheid van
Julia’ en ‘Liefdesdood’. Hij vertelt verhalen over zijn werk en zijn band
met het Pajottenland.

WOENSDAG 24 JUNI: FRANK VAN LAEKEN

Frank Van Laeken vertelt over zijn boek ‘Woodstock in België’.
1969 was het jaar van Woodstock, maar wat gebeurde er bij ons? Ook
hier werden de eerste volwaardige rockfestivals georganiseerd. Heerlijke tijden voor wie het nog kan navertellen. Een lezing vol verhalen, leuke
anekdotes en muziek.

ACTIVITEITEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Jeugdboekenmaand

Bib op Tournee

Tijdens de jeugdboekenmaand gaat
de bib op tournée. Heel de maand
maart zal de bib op locatie gaan in
Sint-Pieters-Leeuw om verschillende activiteiten bij de kinderen
en jongeren te brengen in alle deelgemeentes.

maart 2020

ZONDAG 15 MAART:
THEATERVERTELLING ‘MAMMOET BRAVO’
IN VLEZENBEEK

Het verhaal van Theodore Bob Prinsel de eerste (oftewel Theo). Hij mag
en moet bijna alles. Dansen, judo, rekenen, zingen en zwaardvechten.
Altijd onder begeleiding van Nannie Beenbaar! Tot hij op een dag De
Oertijd ontdekt. Een bijzondere en gevaarlijke plek, waar bijna alles kan
en mag. En nog meer bijzonder, je mag er ook fouten maken.
Met ‘Mammoet Bravo’ wordt een kinderboek op een geweldige manier
tot leven gebracht.
Mammoet Bravo is een theatervertelling, gebaseerd op de graphic novels
Mammoet en Kamp Bravo. Het zijn fantasierijke en vernieuwende verhalen van Stefan Boonen en illustrator Melvin. Hun werk wordt goed
onthaald, is vertaald en werd bekroond door de Kinderjury.

WOENSDAG 18 MAART:
SPELLETJESNAMIDDAG IN RUISBROEK

VRIJDAG 6 MAART:
FILMVOORSTELLING IN ZUUN

Popcorn? Check! Zetels? Check! Start de film dan maar. Op vrijdag 6 maart
wordt het Zonnig Leven omgedoopt in ‘Cinema Zuun’. Hou zeker de facebookpagina van de bib in het oog. Daar zal aangekondigd worden welke (recente)
films er zullen draaien.

WOENSDAG 11 MAART:
VOORLEZEN IN ’T NEGENMANNEKE

Voorlezen doet je nieuwe werelden ontdekken. Werelden waar stoere prinsessen, sprekende dieren en vliegende mensen de zotste avonturen beleven. Je
hoeft helemaal niet ver te gaan voor de mooiste reizen, een bezoekje aan de
bib volstaat al.

De spelletjesnamiddag gaat op locatie! Een vracht spelletjes wordt naar
Ruisbroek gebracht zodat ook alle Ruisbroekenaren het tegen elkaar
kunnen opnemen. Neem je vrienden, ouders, oma’s en opa’s, broers en
zussen mee om gezelschapspelletjes te spelen van 14 tot 16 uur.

WOENSDAG 25 MAART:
WONDERLING VERTELTHEATER IN OUDENAKEN

Tilly is een goede heks. Ze reist op Giraf met zijn onafscheidelijke ToverTuba. Samen hebben ze de hele wereld gezien. De héle wereld, dus ook
die van de kabouters, reuzen, elfjes, draken, walvissen, feeën....
Ze vertelt hun avonturen. En je kan en mag al die verhalen ook vastnemen...
Tilly kan ook toversnoepjes maken. En je kan en mag daar ook bij helpen...
En proeven en ruiken en opeten... als je durft!
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Kermis
onder de lindeboom
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-Laureins-Berchem behoudt
het concept met het traditionele aperitiefconcert door de fanfare St-Cecilia,
het optreden van Pipo & Pipette en de
breugeliaanse barbecue. Nieuw dit jaar
wordt een tussendoortje van de country
en linedance club Riverboots Country.

APERITIEFCONCERT FANFARE: 12U45
RIVERBOOTS COUNTRY: 14U
PIPO & PIPETTE: 15U
RIVERBOOTS COUNTRY: 16U
DE FAUTE DJ: 17U
BARBECUE: DOORLOPEND VANAF 12U

FAMILIE

ZONDAG 30 JUNI
MOLENBORRE
VRIJE TOEGANG

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Hoebelfeesten

Eeuwfeest

Landelijke Gilde
Oudenaken- Sint-Laureins-Berchem

Soulbrothers

Met hun overweldigende stemmen en
hun aanstekelijke energie doen Charel
van Domburg (bekend van The Magical
Flying Thunderbirds) en Wim Soutaer
elk podium daveren. Straffe muzikanten die zich aan alle genres wagen, maar
vooral professionele humoristen.

Dit jaar bestaat LG Oudenaken-Sint-Laureins-Berchem 100 jaar, een verjaardag
die niet onopgemerkt voorbij kan gaan.
Op zaterdag 24 augustus programmeert
het bestuur Gunther Neefs & 3-band met in
het voorprogramma The Magical Shadows
o.l.v. vlezenbekenaar Dolf Hana.

Paul Michiels

Geloof het of niet: in 2018 werd Paul Michiels 70. Samen met zijn fantastische
live-band staat hij weer volop in de spotlight.
Paul brengt zijn favoriete wereldnummers (oa. Soulsister-klassiekers) doorspekt met ‘the best of ’ van heel zijn
muzikale oeuvre, met daarbovenop nog
nummers van z’n nieuwste album AGELESS!

Info: Hoebelfeesten.vlezenbeek@telenet.be

MUZIEK

PAUL MICHIELS
SOULBROTHERS
WOENSDAG 14 AUGUSTUS
20 UUR
HANGAR-K
VLEZENBEEK

Op zondag staat een (openlucht)misviering gepland met aansluitend verjaardagsreceptie waar iedereen van harte
op uitgenodigd is. De rest van de dag
worden allerlei populaire activiteiten uit
het verleden van onder het stof gehaald
aangevuld met een heus kinderdorp met
springkastelen, grime en andere animatie.

MUZIEK

THE MAGICAL SHADOWS
GUNTHER NEEFS
24 EN 25 AUGUSTUS
HOEVE LEMAIRE
OUDENAKEN

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Open Atelier feest!
Dat Open Atelier 20 jaar actief is, zal jegeweten hebben. Voor onze 2-jaarlijkse
expo trakteren wij het kunstminnende
publiek op een ontdekkingstocht in het
kasteel Coloma dat wij voor de gelegenheid inpalmen met beeldende kunst en
feestgedruis.
Werken van An Hoornaert, André Vandecandelaere, Ann Cornelis, Bart Herremans, Christiane Huyghe, Eddie Timmermans, Ellen Lanckman, Ghislaine
Goossens, Greetje De Roose, Griet Van
Kerckhove, Hilde Van Impe, Jef Van
Diest, José Roose, June Meesters, Marcel
Janssens, Mieke Huyghe en Veerle Verhoeven.

Kunstexpo 31
TENTOONSTELLING
Kunstexpo 31

TENTOONSTELLING
OA 20

13, 14, 15 en
21, 22 SEPTEMBER
KASTEEL COLOMA
14 TOT 18 UUR
VRIJDAG 13 SEPTEMBER
20 UUR

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

ZATERDAG 5 EN
ZONDAG 6 OKTOBER
10 TOT 19 UUR
PAROCHIEZAAL
NEGENMANNEKE

Dit jaar is Kunstkring PRO ARTE aan
haar 31ste tentoonstelling in het Negenmanneke toe. Naar jaarlijkse gewoonte zetten we dan ook artiesten
van en rond Sint-Pieters-Leeuw in de
kijker, want plaatselijk talent dient
aangemoedigd te worden.

VERNISSAGE
VRIJDAG
4 OKTOBER
19UUR

In het kader van het Bruegeljaar zullen de bezoekers een groot tafereel
van “De Boerendans” ontdekken.
Info: Clerinx William - clerinx@telenet.be

VRIJE TOEGANG

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

De Frivole
Framboos
KVLV Rink

MUZIEKTHEATER
VRIJDAG 18 OKTOBER
20.30 UUR
DE MERSELBORRE

In hun warm onthaalde voorstelling
Wachten op Do Groot onthullen Peter Hens en Bart Van Caenegem ons
op virtuoze wijze de geheimen rond
de ‘Big Bang’ van de muziek, over de
noot waarmee het allemaal begon: ‘Do
Groot’.
Werken van bekende componisten
worden ontleed, musicologische verbanden tussen stijlen en ritmes worden ontbloot, het Vlaamse levenslied
gaat aan de wals met de Beethovense
romantiek en de barokke Bach barst
voor de gelegenheid uit in levenslustige charmezang.
Organisatie van K.V.L.V Sint-PietersLeeuw n.a.v. hun 100-jarig bestaan.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Kunstkring
De Merselborre
Naar jaarlijkse gewoonte stelt Kunstkring De Merselborre tentoon. Fotografie
van Patrick Bardyn, Luk Stiens en Freddy
Van Vlaenderen, schilderkunst van Rik
Moriau en Gust van Kelecom, keramiek
van Ingrid Vanroy, groeninstallaties van
Geert van Kelecom, juwelen van Jan Crabeels, licht van Jasmina Deyaert, beeldhouwwerken van Marcel Janssens en illustraties van Marjolein Denayer. Allen
gaan ze op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe reeksen in het thema ‘water’.
Info: Patrick Bardyn – 0486 57 97 41

TENTOONSTELLING
19-20 & 26-27 OKTOBER
VAN 14 TOT 18 UUR
DE MERSELBORRE

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

LeeuwArt
0NT-MOETEN
Of weg van het moeten,
Op weg naar meer spontaniteit
en het zomaar’en
…éénzaam, twéézaam, véélzaam.

TENTOONSTELLING
8, 9, 10, 11, 16 &17
NOVEMBER
VAN 14 TOT 18 UUR
EN OP 11 NOVEMBER
VAN 10 TOT 18 UUR

VERNISSAGE:
VRIJDAG 8 NOVEMBER
20 UUR

info: cine.touchant@gmail.com

Toneel
Kato
Toneel Kato stelt voor: “Wat nu james” (orig. “What’s up James”) door
Julia Engelen.
Toneelgroep Kato bestaat reeds meer
dan 30 jaar en elk jaar opnieuw proberen wij deels in het dialect, deels
in het AN een komedie te brengen.
Zowel het aantal spelers als de toeschouwers verhoogt van jaar tot jaar.
Info : Rita Donvil e-mail :rita.donvil@
telenet.be

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

TONEEL

WHAT’S UP JAMES
VRIJDAG 22 EN ZATERDAG
23 NOVEMBER
20 UUR
ZONDAG 24 NOVEMBER
15 UUR
PAROCHIECENTRUM
ST-STEVENS
NEGENMANNEKE

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ
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Schoolaanbod voor alle Leeuwse instappers,
kleuters en lagere schoolkinderen
Ben jij een leerkracht in een Leeuwse school?
Ons uitgebreid aanbod vind je terug op www.colomaspl.be.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

acti
vite
iten
kale
NdE
r
ACTIVITEIT

DATUM-UUR-LOCATIE

Hilda Limbourg
0498791972
gltthilda@gmail.com

secretariaat@cecilialeeuw.be

Dit festival wordt voorafgegaan
door een fotowedstrijd.
alle info: openvizier@gmail.com

Fotoclub
Digifestival
8/02/20
OpenVizier Ruisbroek		
20.00 uur
		
Ons Huis, Fabriekstraat 9, Ruisbroek
			
			

22/12/19
10.30 uur
Roosezolder - Coloma
Kon. muziekvereniging
Nieuwjaarsconcert
29/12/19
St-Cecilia SPL		
16 uur
		
WZC Sint-Antonius
			

Winter-Praatcafé met
muzikale omlijsting door Lobstar
		

hugo.desmeth@telenet.be

19/12/19
14.30 uur
A. Quintusstraat 23

Femma SPL Zuun
Kerstfeest Samana en Femma
		
		

Hilda Limbourg
0498791972
gltthilda@gmail.com

Davidsfonds SPL

4/12/19
19.30 uur
A. Quintusstraat 23

Femma SPL Zuun
Koken: Speculaas maken
		
		

Hilda Limbourg
0498791972
gltthilda@gmail.com

Hilde De Blieck
0479265364
hildedeblieck@telenet.be

13/11/19
19.30 uur
A. Quintusstraat 23

Femma SPL Zuun
Koken: Aperitiefhapjes maken
		
		

Hilda Limbourg
0498791972
gltthilda@gmail.com

Hilda Limbourg
0498791972
gltthilda@gmail.com

INFO

Vrouw in beweging:
Elke donderdag
Van stress naar evenwicht
20 tot 21.30 uur
			

2/10/19
19.30 uur
A. Quintusstraat 23

Femma SPL Zuun
Bloemschikken
		
		

Femma SPL Zuun

18/09/19
19.30 uur
A. Quintusstraat 23

Femma SPL Zuun
Macramé
		
		

			

VERENIGING

cul
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23/11/19
17.45 uur
Sint Lutgardiszaal
31/12/19
18 uur
Sint Lutgardiszaal

12/01/20
13.45 uur
Sint Lutgardiszaal
15/03/20
13.45 uur
Sint Lutgardiszaal

28/06/20
kwb.zuun@telenet.be
13 uur
Sint Lutgardiszaal		
15/09/2019
lg.oudenaken.berchem@gmail.com
Hoeve Lemaire
13 uur		

KWB Zuun
Avondwandeling
		
		
KWB Zuun
41ste Sint Sylvesterfeest
		
		

KWB Zuun
Winterwandeling
		
		
KWB Zuun
Lentewandeling
		
		
KWB Zuun

Familiedag met
fotozoektocht en petanque
		
Landelijke gilde
Dag van de Landbouw
Oudenaken		
St-L.-Berchem		

lg.oudenaken.berchem@gmail.com

31/05/2020
Kerk St-L-Berchem
19 uur
2/5 en 3/5/2020
De Merselborre
1/11/19
10 uur
O.-L.-V.-Kerk Vlezenbeek
25/12/19
10 uur
O.-L.-V.-Kerk Vlezenbeek
12/04/20
9.30 uur
O.-L.-V.-Kerk Vlezenbeek
31/05/20
10 uur
O.-L.-V.-Kerk Vlezenbeek

Landelijke gilde
Kaarskensprocesie
Oudenaken		
St-L.-Berchem		
OnOffStage vzw
Kids Musical 2020
		
Parochiaal Zangkoor
Opluisteren gebedsviering Allerheiligen
Vlezenbeek		
		
Parochiaal Zangkoor
Opluisteren gebedsviering Kerstmis
Vlezenbeek		
		
Parochiaal Zangkoor
Opluisteren eucharistieviering
Vlezenbeek
Pasen
		
Parochiaal Zangkoor
Opluisteren gebedsviering
Vlezenbeek
Pinksteren
		

magnus_annie@hotmail.com

magnus_annie@hotmail.com

magnus_annie@hotmail.com

magnus_annie@hotmail.com

onoffstagevzw@gmail.com

lg.oudenaken.berchem@gmail.com

Landelijke gilde
Ground Control
4/11/2019
Oudenaken		
Boeckhoutstraat Pepingen
St-L.-Berchem			

kwb.zuun@telenet.be

kwb.zuun@telenet.be

kwb.zuun@telenet.be

kwb.zuun@telenet.be

kwb.zuun@telenet.be

26/10/19
17 uur
Sint Lutgardiszaal

KWB Zuun
Startdag – ledenfeest
		
		

Info.kwbvlezenbeek@gmail.com

22/03/20
De Merselborre
Vertrek tussen 8 en 15 uur

Brood en Rozen
15/12/19
magnus_annie@hotmail.com
Voorstelling gebaseerd op verhalen
15 uur
van mensen in armoede i.s.m.
De Merselborre
campagne “Samen tegen armoede”			

KWB-Vlezenbeek
Lentewandeling
		
		

KVLV Vlezenbeek
i.s.m. KVLV Oudenaken
en KVLV SPL

KVLV Vlezenbeek
Nic Balthazar:
8/11/19
voor KVLV Regio ‘k
Verander de klimaatverandering
20 uur
		
De Merselborre
			

magnus_annie@hotmail.com

Vrouwen-met-vaart@hotmail.com

5/11/19
19 uur
De Merselborre

KVLV Rink
Kookles: Feesten met ons Kookboek@
		
		

Vrouwen-met-vaart@hotmail.com

Vrouwen-met-vaart@hotmail.com

19 en 26/09/2019, 3, 10 en 17/10/2019,
7, 21 en 28/11/2019
19.45 uur aan Zonnig Leven

KVLV Rink
Yoga
		
		

Vrouwen-met-vaart@hotmail.com

KVLV Rink
Kookles: Wokken, lekker en snel
18/10/19
		
19 uur
		
De Merselborre
			

2, 16, 30/09/2019, 14 en 28/10/2019,
25/11/2019, 9 en 23/12/2019
vertrek 13.30 uur aan gemeentehuis

KVLV RINK
Wandelen
		
		

Sinterklaasbezoek

Landelijke gilde
Vlezenbeek

Ziekenhuisclowns
Toneel
		
		

bedrijfsbezoek La Lorraine

Landelijke gilde
Vlezenbeek

Landelijke gilde
Mosselfestijn voor klj bouwt
Vlezenbeek		

Landelijke gilde
Varken aan het spit
Vlezenbeek		

Landelijke gilde
After work party
Vlezenbeek		

KVLV OUDENAKEN/
kerstfeest
ST.-L.-BERCHEM		

Zaterdag 28/3/2020 om 20 uur
Zondag 29/3/2020 om 15 uur”
De Merselborre

30/11/19

29/10/19

7 en 8/09/2019
Hoeve Keymolen

23/06/2019
Hoeve Keymolen

21/06/2019
Hoeve Keymolen

14/12/2019
14.30 uur”

16/10/2019
19 uur
Parochiezaal Oudenaken

06/09/2019
19 uur
Parochiezaal Oudenaken

KVLV OUDENAKEN/
herfstwandeling en breugelbuffet
ST.-L.-BERCHEM		
		

KVLV OUDENAKEN/
bloemschikken
ST.-L.-BERCHEM
“veelzijdige bloemenframes”
		

18/09/2019
19 uur
Parochiezaal Oudenaken

KVLV OUDENAKEN/
Juwelen van hout
ST.-L.-BERCHEM		
		

lievesteens007@hotmail.com

Annie.claes5@skynet.be

Annie.claes5@skynet.be

Annie.claes5@skynet.be

Annie.claes5@skynet.be

4/9/2019
Annie.claes5@skynet.be
Parochiezaal Oudenaken		
19 uur

KVLV OUDENAKEN/
Kookles “wokken, lekker en snel”
ST.-L.-BERCHEM 		
		

Optreden met Anne De Paepe
voor ziekenhuisclowns

Met live optreden

www.pasar.be/Sint-Pieters-Leeuw

www.pasar.be/Sint-Pieters-Leeuw

www.pasar.be/Sint-Pieters-Leeuw

11/11/2019
Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw

19/10/2019
Jaarmarkt Vlezenbeek

5/10/2019
Jaarmarkt Ruisbroek

25/8/2019
Watermolenlaan

15/09/2019
14 tot 20 uur
Zonnig Leven

15/06/2019
18.15 uur
Leeuw Rinkt

17/11/19
14.30 uur
Dorpsplein, Gaasbeek

20/10/19
14.30 uur
Sint-Martinuskerk, Tollembeek

29/09/19
14.30 uur
Ingang abdij Villers-la-Ville

Riverboots Country
Stand
		

RiverbootsCountry
Demo
		

Riverbootscountry
Demo
		

Riverbootscountry
Demo Stoepmarkt
		

Riverbootscountry
Dansevenement
		
		

Riverbootscountry
Demo
		
		

Pasar SPL
Gezinswandeling in Gaasbeek
		
		

Pasar SPL
Gezinswandeling in Tollembeek
		
		

Pasar SPL
Gezinswandeling in Villers-la-Ville
		
		

Samen

gaan

voor

het

einddoel.

stap

voor stap,

samen....
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Tentoonstellingsruimte, vergaderzalen,
concertzaal, ontmoetingsruimte,...
Bekijk het aanbod en de prijzen op www.colomaspl.be.

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

Praktische info

TICKETS

Online via www.colomaspl.be.
Je kan je tickets thuis uitprinten.
Balie CC Coloma tijdens de openingsuren.
Openbare Bibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Je kan ook betalen met Randuitcheques

OPENINGSUREN & INFO

maandag – donderdag : 9-12 uur en 13-15.30 uur
vrijdag : 9-12 uur
1 juli tot 31 augustus: 9-12 uur
gesloten tussen Kerstmis en nieuwjaar
Cultuurcentrum Coloma
Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

CULTUURTEAM

Lien Appaerts, cultuurfunctionaris
Nick Hollemans, deskundige cultuur
Lut Moriau, Sigrid Vander Meeren
en Roxanne Mattens, cultuurmedewerkers
Kristien Van Hecke, deskundige Toerisme en Erfgoed
Erwin Devos, technisch coördinator
Sonia De Leener, logistiek medewerker

COLOMASPL.BE
CULTUUR DICHTBIJ

RAAD VAN BESTUUR
Jan Desmeth, Gust Crabbe, Jeroen Tiebout, Elisa Amsalkhir, Jenna O, Paul
Defranc, Brahim Harfaoui, Ann De Ridder, Kenny Fetter, Nicolas Rousseau,
Alain Carremans, Natacha Martel, Guido Devuyst, Bart Anneessens
Gebruikers: worden op de Algemene Vergadering
van 24 juni 2019 verkozen.
Deskundigen: Wouter De Craen, Loes De Dobbeleer,
Gerrit Decock, Cindy Van Dijck, Hilde Van Onsem

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
college van burgemeester en schepenen
burgemeester: Luc Deconinck
schepenen: Bart Keymolen, Jan Desmeth, Gunther Coppens,
An Speeckaert, Herwig Smeets, Paul Defranc, Marleen De Kegel
algemeen directeur: Walter Vastiau
V.U.: PEVA-vzw cultuurcentrum Coloma
vormgeving: Ron Reuman
drukwerk: drukkerij Bulckens/ZwartopWit

