KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
 Ook in 2019 staan we klaar om u een gevarieerd cultuuraanbod aan te bieden.










Om dit alles te realiseren, is er heel wat tijd nodig. In de loop van de laatste jaren
zijn we de inzet van een aantal bestuursleden kwijt gespeeld omwille van
overlijden, verhuis of gezondheidsredenen. Voelt u zich geroepen om mee te
werken om dit cultuuraanbod te realiseren, geef dan een seintje aan Gie
Janssens-Tolleneer.
Met de aangekondigde namen Astrid Nijgh, Sarah Dhondt en Jean Bosco
Safari hebben we in de komende maanden topartiesten op de affiche staan
van Cultuur in EIGEN Huis. U kunt nu al inschrijven voor alle voorstellingen van
de reeks Cultuur in EIGEN Huis. De prijzen zijn voor elke voorstelling dezelfde.
KVE-Cultuur heeft andermaal een gevarieerd en uitgebreid programma voor u
klaar staan. Maak er gebruik van.
KVE-Cultuur krijgt geregeld interessante aanbiedingen voor voorstellingen aan
sterk verminderde prijzen. Komt de maandkalender te laat, of niet, dan ontvangt u
het cultuurnieuws tijdig in uw mailbox. Als uw mailadres of huisadres verandert,
laat het ons weten, zodat we ons bestand kunnen aanpassen. Het is niet
omdat het u hebt laten weten aan een andere afdeling van KVE dat wij het
ook weten.
U krijgt van ons altijd een bevestiging dat uw plaatsen gereserveerd zijn. Als we in
verlof zijn, zal dit gebeuren na onze thuiskomst.
U krijgt altijd tijdig informatie hoe u de tickets van een voorstelling, waarvoor u
inschreef, zult bekomen.
Eventuele vragen over de beschikbaarheid van plaatsen kunnen gesteld
worden aan
* Martien Dillen op het nummer 03 322 04 22. Is er niemand thuis, spreek dan
een boodschap in op het antwoordapparaat.
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be
* Voor zeer dringende last minute problemen kunt u Gie Janssens-Tolleneer
bereiken op het GSM nummer 0475 55 05 19

HOE
TICKETS
BESTELLEN?
Uw
mails
richt
u
aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be. Als u uw tickets met een e-mail bestelt, hoeft u me
daarna geen inschrijvingsstrook op te sturen. Buitenpost stuurt u naar mijn privéadres : KVE Cultuur, Gie Janssens-Tolleneer De Loock 7 2970 Schilde.
Personeelsleden die in ploegen werken of een mutatie verwachten en op rust

gestelden worden verzocht bij de bestelling hun privé adres te vermelden (voor
verzending van de toegangskaarten of andere info).
Gie Janssens-Tolleneer is te bereiken op het telefoonnummer 03 322 04 22

KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
Drie Zusters – Toneel – Zuidpool
Natalia & Jef Neve
Cultuur in EIGEN Huis – Sarah
D’Hondt
16.03.2019
Who’s afraid of Virginia Woolf –
Toneel
12 en 13. 04.2019 Bosmans en Coppenolle - Toneel
23.04.2019
Salut La copine
26.04.2019
Cultuur in EIGEN Huis – Jean
Bosco Safari
04.05.2019
’t Schoon Verdiep - Toneel
xx.05.2019
Reis naar Cyprus
08.02.2019
15.02.2019
15.02.2019

CC Berchem
VOLZET
Capenberg
CC Berchem
Fakkeltheater - Rode Zaaal
CC Berchem – matinee
Capenberg
Theater Elckerlyc

Al zeker op het KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
15.03.2019

Cultuur in EIGEN Huis – Jan Laurens
Dierickx

Capenberg

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 25 januari 2019 heeft de derde productie van Cultuur in EIGEN Huis
van het nieuwe seizoen plaats. Optredens gaan door in het Capenberg-Oxaco
center, Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. Op het programma staat Astrid
Nijgh, Lennaert Maes & Stooboot.

“Door de overlevenden” is de opvolger van de zeer succesvolle tournee “Nijghse
Vrouwen”. Ditmaal gaat de Nederlandse coryfee Astrid Nijgh niet met drie dames op
pad, maar brengt zij met enkele jonge heren een ode aan overleden zangers uit
Vlaanderen en Nederland.
OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent
u welkom vanaf 18.30 uur.
Menu buffet: Lamsnavarin met gratin aardappelen, Victoriabaars met mediterraanse
groenten en puree en Kaasdessert.

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het
gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 25 januari 2019 brengen we
Astrid Nijgh en vrienden. Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19.
Tickets inclusief eten kosten 36 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Drie Zusters – Theater Zuidpool
CC Berchem
Vrijdag 8 februari 2019 om 20.15 uur

Normale Prijs
16,00 EUR

KVE-Prijs
13,00 EUR KVE-leden
14,00 EUR Niet leden

Zuidpool staat bekend om zijn gedurfde en eigenzinnige ensceneringen van
klassiekers uit de theaterliteratuur. Voor dit monumentale werk verzamelt Zuidpool
maar liefst elf fantastische acteurs voor een avondvullende uitvoering. Geen
hoofdrollen, geen bijrollen. Dit wordt hét spelersensemblewerk waar Zuidpool
ondertussen een stevig patent op heeft.
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 13 EUR voor “Drie Zusters” op 8/2/2019
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVECultuur.

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 15 februari 2019 heeft de vierde productie van Cultuur in EIGEN Huis
van het nieuwe seizoen plaats. Optredens gaan door in het Capenberg-Oxaco
center, Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. Op het programma staat Sarah

D’Hondt Quartet.
Hoewel Sarah D’Hondt zich een klassiek geschoolde zangeres mag noemen,
behoort het Frans chanson tot haar meest vertrouwde repertoire. Met haar kwartet
gaat zij op zoek naar frisse interpretaties van bekende melodieën van o.a. Piaf,
Baker, Montand, Brassens, Gréco … Dit bezorgde haar de Lisbeth List-prijs voor het
Franse chanson, een eer die maar weinig Vlaamse zangeressen te beurt viel.
Deze straffe dame heeft een mooie en opvallende stem wat haar de bijnaam
“Nachtegaal” opleverde. Ondertussen vliegt deze dame van podium naar podium. Dit
is een avond, die u niet mag missen. Heeft u toch nog twijfels, ga dan eens
grasduinen op haar site www.sarahdhondt.be

AANRADER
voor een
onvergetelijke
avond

OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent
u welkom vanaf 18.30 uur.
Menu buffet : gebakken geitenkaas op een bedje van sla en honing –
zeevruchten cocktail met pompelmoespartjes – Vlaamse karbonaden,
witloofsla en frieten – zalm met fijne groenten, saffraansaus en puree.

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het
gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis

op vrijdag 15 februari 2019 brengen

we
Sarah D’Hondt quartet. Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19.
Tickets inclusief eten kosten 36 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Who’s afraid of Virginia Woolf – 30 jaar
De Koe - CC Berchem
Normale Prijs
Vrijdag 16 maart 2019 om 20.00 uur
16,00 EUR

KVE-Prijs
13,00 EUR KVE-leden
14,00 EUR Niet leden

Internationaal maakte Edward Albee naam met deze klassieker uit 1962 waarin hij
het ideaalbeeld van de ‘American Dream’ aan diggelen slaat. Het verhaal van een
huwelijk dat te gronde gaat aan mislukte ambities, gebrek aan liefde en de dwang
van de maatschappij. Na een faculteitsfeestje belanden Nick, een ambitieuze jonge
hoogleraar, en Honey op het appartement van de oudere professor en zijn vrouw.
Langzaamaan worden ze meegesleurd in de wrede mentale spelletjes die het koppel
met elkaar speelt. De KOE bracht deze voorstelling voor het eerst in 2005 en in het
kader van hun jubileumjaar mocht deze herneming niet ontbreken!


Plaats: Driekoningenstraat 126 2600 Berchem



Duur 2.20 uur zonder pauze
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 13 EUR voor “Virginia Woolf” op 16/3/2019
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVECultuur.
Bossemans & Coppenolle
Fakkeltheater, Rode Zaal
Vrijdag 12 april 2019 om 20.30 uur
Zaterdag 13 april 2019 om 20.30 uur

Normale Prijs
24,00 EUR

KVE-Prijs
20,00 EUR KVE-leden
22,00 EUR Niet leden

De twee boezemvrienden, Frans Bossemans en August Coppenolle (Carry
Goossens & Daan Hugaert), staan op het punt om hun jarenlange vriendschap te
bezegelen door het huwelijk van zoon en dochter. De twee mannen dagdromen nog
maar net over kleinkinderen of Madame Violette - de onweerstaanbare huurster van
August – maakt haar intrede. Vanaf dit moment begint de "miserie". De charmes van
Madame Violette helpen haar immers om Frans, een goedgelovige weduwnaar, aan
te zetten om zich in te schrijven in de supportersclub van de voetbalploeg De RoodWitte Leeuwen. Meer zelfs, ze slaagt er ook in om hem ervan te overtuigen zijn
talentvolle zoon te laten inschrijven als speler bij de ploeg. Wanneer dit nieuws de
familie Coppenolle bereikt gaan de poppen aan het dansen. Mevrouw Coppenolle is
immers een hartstochtelijke supporter van De Kielse Ratten. Laat nu net deze twee
ploegen aartsrivalen zijn! Een jarenlange vriendschap én een trouwerij dreigen in het
water te vallen…
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 20 EUR voor “Bossemans” op 12/4/2019
Bestelt ...... plaatsen aan 20 EUR voor “Bossemans” op 13/4/2019
En stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVECultuur

Salut la Copine
CC Berchem
Dinsdag 23 april 2019 om 14.30 uur

Normale Prijs
8,00 EUR

KVE-Prijs
6,00 EUR KVE-leden
8,00 EUR Niet leden

De titel “Salut La Copine” verraadt het al : een eerbetoon aan het meisje en de vrouw
in al haar facetten maar dan wel à la Française!
Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen delen al het podium voor

Gedeelde Smart. Op de vraag van Lien om het nu ook eens “op zijn Frans “ te doen
werd meteen uitbundig gereageerd door haar beide compagnons : Het chanson èn
het Franstalige lied in al zijn facetten door een onuitgegeven trio. En analoog met het
Smartliederen-programma verlaten ze de overbekende paden en gaan ze op
schattenjacht naar parels uit de wereldwijde (soms verrassende) Franstalige
liedcultuur.
We zijn allemaal fan van l’Eté Indien, maar er is nog zoveel meer onder de Franse
zon.
Lien Van de Kelder studeerde een jaar in Montpellier waar ze de Franse cultuur
gretig opsnoof en zich meteen ook de de Franse r eigen maakte. Die zal ze
binnenkort ook terug over het scherm laten rollen voor VTM waar ze één van de
boegbeelden wordt de komende jaren. Jan De Smet verpulvert de Larousse Musicale
en Wouter Berlaen bespeelt meer instrumenten dan u kan vasthouden.
Credits
Met Lien Van de Kelder (zang), Jan De Smet & Wouter Berlaen (zang & een rits
instrumenten)
1 Koffie of thee per persoon inbegrepen in de inkomprijs.
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... plaatsen aan 6 EUR voor “Salut la Copine” op 23/4/2019
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVECultuur.

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 26 april 2019 heeft de laatste productie van Cultuur in EIGEN Huis van
het dit seizoen plaats. Optredens gaan door in het Capenberg-Oxaco center,
Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. Op het programma staat Jean Bosco

Safari
Jean Bosco voorstellen is echt niet nodig. Reeds twee maal is hij voor onze
vereniging opgetreden en beide keren was het een groot succes. Het aanwezige
publiek bleef maar applaudisseren en Jean Bosco bleef maar spelen. Deze avond
mag u echt niet missen.
OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent
u welkom vanaf 18.30 uur.
Menu buffet: rundscarpaccio met rucola, pijnboompitten en balsamico – tartaar van
zalm en limoendressing – boeuf Marengo met pommes rissolées – koolvis met
rivierkreeftjes, nantuasaus en rivierkreeftjes.

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het
gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 26 april 2019 brengen we
Jean Bosco Safari. Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19.
Tickets inclusief eten kosten 36 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

’t Schoon Verdiep’
Elckerlyc-theater
Zaterdag 4 mei 2019 om 20.15 uur

Normale Prijs
30,50 EUR

KVE-Prijs
18,00 EUR KVE-leden
20,00 EUR Niet leden

De actie vindt plaats in Antwerpen in een hotelsuite (of schoon verdiep) van een
chique hotel. Er is een lijk gevonden. Mocht dat lijk niet uit het raam van de suite
hangen, dan zou de nacht gevuld zijn met gelach, drank en seks. Maar gelukkig is er
nog altijd de persoonlijke assistent van de burgemeester, die de verkeerde man op
de juiste plek is om de puinhoop op te ruimen, letterlijk en figuurlijk! Want aan het
eind van de dag heeft de burgemeester een reputatie hoog te houden. Al zal het een
hele uitdaging worden om dit waar te maken…
Ray Cooney wordt vandaag erkend als 'THE MASTER OF FARCE', hij schreef
komedieklassiekers zoals “Taxi Taxi”, “Kassa Kassa” en “Jan, Pier & Pol”.
Christophe Ameye staat in voor de regie.
Cast : Dirk Van Vooren, Roel Vanderstukken, Manou Kersting, Karel Deruwe, Ivo
Pauwels, Jits Van Belle, Christophe, Stienlet, Jeron Dewulf, Jan Van den Bosch, &
de Antwerpse burgemeester in de hoofdrol.
Waar: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen
Afsluiting reserveringen: half maart 2019 en zolang er tickets beschikbaar zijn
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... plaatsen aan 18 EUR voor “t’ Schoon Verdiep” op 4/5/2019
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVECultuur.

KVE-CULTUUR : REIS INFORMATIE

Cyprus : 22 mei tot 3 juni 2019 – 13 daagse reis
Gedurende 8 dagen zullen we met een getalenteerde Nederlandstalige gids het
eiland verkennen. Dat betekent dat er twee vrije dagen zijn, die je zelf kunt
invullen. Mogelijk doen we ook voor de vrije dagen een voorstel als daar
belangstelling voor is. We verblijven de ganse tijd in hetzelfde hotel namelijk :
Poseidonia beach hotel, 4* www.poseidonia-beachhotel.com. Het is een
uitstekend hotel met een zeer goede keuken.
Een kamer met zeezicht is mogelijk. Men vraagt hiervoor een supplement van
120 euro per persoon. Ons afwisselend programma is klaar. We zorgen voor
geluidsondersteuning tijdens de reis. Op het ogenblik dat ik mijn teksten moet
inleveren (10 januari) beschik ik nog niet over alle prijzen.

Vermits de combinatie Zambia – Botswana te duur uitvalt, verlaten we deze
piste. We werken nu aan een programma noord Namibië (Caprivistrook) in
combinatie met Botswana en de Victoria watervallen.
Het idee om naar Zweden al dan niet in combinatie met Noorwegen
verschuiven naar de verdere toekomst, mogelijk in 2020. Het is de bedoeling
om in 2020 zeker naar Argentinië te reizen. De voorbereiding om dit laatste te
realiseren zijn reeds gestart.

Als u belangstelling heeft voor één deze reisdoelen laat het weten aan
gie.janssenstolleneer@skynet.be en u ontvangt later informatie van zodra
beschikbaar.

