KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
◼ Jean Bosco heeft het in stijl en onder een grote belangstelling voor ons opgetreden
◼
◼
◼

◼
◼
◼

in het kader van Cultuur in EIGEN Huis. Het werd andermaal een schitterende
avond.
In 2019 zal KVE-Cultuur reizen organiseren naar Cyprus, Zimbabwe en Botswana.
Meer info vindt u in de rubriek reisinfo.
Ons fietsverlof zal dit jaar doorgaan van 10 tot 14 juli. Wij zullen fietsen in de buurt
van Dordrecht en Kinderdijk. Wil u nog mee, dan heel snel reageren.
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
08.06.2019
08.06.2019
10 tot 14.07.2019
24.07.2019
27.07.2019
10.08.2019
01.09.2019
26.09.2019
xx.11.2019
18.01.2020

Julio Iglesias
Are You Being Served - Toneel
Fietsverlof rond Dordrecht
Bezoek aan Chocolate Nation
’t Strand van Sint-Anneke - Toneel
’t Strand van Sint-Anneke – Toneel
Titanic - Musical
ABBEY ROAD 50 YEAR
Reis naar Zimbabwe en Botswana
Bolero van Ravel - Opera van Rusland

Afgesloten
VOLZET
Dordrecht
Antwerpen
VOLZET
Fakkeltheater Rode Zaal
VOLZET
Afgesloten
Lotto Arena

Al zeker op het KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
Op het ogenblik nog geen definitieve plannen voor de verre toekomst

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN

Chocolate Nation – chocolade museum
Woensdag 24 juli 2019 om 10.40 uur

Normale Prijs
16.50 EUR

KVE-Prijs
11.00 EUR KVE-leden
15.00 EUR Niet leden

Smelt jij ook voor chocolade, dan heb ik een goed voorstel. Kom samen met KVECultuur een bezoek brengen aan het chocolade museum Chocolate Nation, gelegen
aan het Koningin Astridplein 7 te Antwerpen.
Wist u dat de allereerste chocoladefabriek van ons land in Antwerpen stond? En dat
de Antwerpse haven de grootste opslagplaats ter wereld is van cacao? Dat en veel
meer ontdekt u in Chocolate Nation, een gloednieuw belevingsmuseum rond
chocolade. In 14 themaruimtes ervaart de bezoeker een bijzondere beleving die
ongeveer 70 tot 90 minuten duurt. U start in de jungle tussen tropische bomen en
volgt dan onder meer via de Antwerpse haven en een bewegende fantasiemachine
het hele productieproces. Elke bezoeker krijgt hier een unieke inkijk in de Belgische
chocoladetraditie en ontdekt waarom dit ‘zoete goud’ ons land wereldberoemd
maakt. En natuurlijk mag u ook chocolade proeven!
Ja, bij Chocolate Nation ziet u chocolatiers aan het werk in de ateliers en in onze
workshopruimtes kan u zelf aan de slag gaan. Topchocolatier Patrick Aubrion leidt
alles in goede banen. 14 jaar lang was hij de rechterhand van de bekende Brusselse

chocolatier Pierre Marcolini. En voor Barry Callebaut verzorgde hij mee de Belgische
lancering van de Ruby RB1, de van nature roze chocoladesoort die recent in België
werd uitgevonden.
U krijgt een audiogids waardoor elke persoon op eigen tempo de volledige tour kan
doen.
Wil je daarna een kleinigheid eten of smullen van een heerlijk chocolade dessert, dan
kan dit in het restaurant Octave. Best reserveert u om zeker te zijn van uw plaats.
www.octaveantwerp.be.
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan ….. EUR voor “Chocolade museum” op 24/7/2019
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

’t Strand van Sint-Anneke
Fakkeltheater, Rode Zaal
Normale Prijs
Zaterdag 10 augustus 2019 om 20.30 uur 28,00 EUR

KVE-Prijs
23,00 EUR KVE-leden
28,00 EUR Niet leden

In ’t Strand van Sint-Anneke maken we kennis met een hechte vriendenkring die
we in de zomer elke dag op ‘De Plage’ terugvinden. De autoritaire Armand is zo
streng dat hij zelfs de zandkorrels zou tellen om te zien of er evenveel liggen als de
dag voordien. Zijn joviale vrouw Louise (‘Wiske’) is babbelziek en slaat met alles wat
leeft een praatje. De flamboyante kapper Maurice is bijna met pensioen, maar
entertaint nog vol vuur het ganse Strand. Simonne is ‘het moeke’ van de groep en
heeft haar handen vol met haar rebelse kleinzoon Tobias. Deze olijke bende krijgt
plots het bezoek van een nobele onbekende, een mysterieuze bink met een
imposant lichaam. … wie is die man, en wat doet hij hier? Esra, een jonge dame met
Turkse roots zorgt dan weer voor opschudding wanneer ze een stukje van hun strand
inpalmt, met hevig gemok in de vriendenkring tot gevolg. Eén ding is zeker, het
leven van onze ‘habitué’s wordt serieus door elkaar geschud!
’t Strand van Sint-Anneke is een amusante komedie met verrassende wendingen en
vooral boordevol humor. Een voorstelling om u een onvergetelijke avond te
bezorgen.
Cast: Peter Van de Velde, Janine Bisschops, Luc Caals, Myriam Bronzwaar, Kenny
Verelst, Nayat Sari en Henny Seroeyen
Afsluiting inschrijvingen: Begin juni en zolang er plaatsen beschikbaar zijn

Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 23 EUR voor “’t Strand van Sint Anneke” op 10/8/2019
En stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Bolero van Ravel
Lotto Arena
Zaterdag 18 januari 2020 om 20.00 uur

Normale Prijs
52,00 EUR

KVE-Prijs
41,00 EUR KVE-leden
45,00 EUR Niet leden

Het Ballet en Orkest van de Nationale Opera van Rusland gaan op tournee met de
‘Bolero’ van Maurice Ravel, één van de grootste successen uit het klassieke
repertoire.
De Bolero is één van de populairste orkestwerken. Het was Ida Rubinstein, vriendin
en mecenas van Maurice Ravel, die in 1928 bij de beroemde componist een ballet
met een Spaans karakter bestelde. Ravel, al altijd gefascineerd door de dans, koos
voor de bolero. Het werk kende sindsdien verschillende choreografische uitvoeringen
waarbij telkens de perfectie en de virtuositeit van de dansers volop in de verf werden
gezet. Als toonaangevend meesterwerk in de geschiedenis van de muziek en de
dans is de Bolero vandaag een muzikaal fenomeen dat wereldwijd wordt beschouwd
als één van de meest gerenommeerde Franse muziekstukken.

Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 41 EUR voor “Bolero” op 18/1/2020
En stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

KVE-CULTUUR : REIS INFORMATIE

Zimbabwe en Botswana - vertrek 26 november 2019
De eerste 10 inschrijvingen zijn genoteerd
Gedurende een week zullen we verblijven op prachtige locaties in Zimbabwe.
We zullen safari’s ondernemen in het magnifieke Hwange National Park en
rond het Kariba meer, dat de grens vormt tussen Zimbabwe en Zambia. Daarna
stappen we in het vliegtuig om onder meer de indrukwekkende Victoria
watervallen te bewonderen. Wie daarna verder met ons mee reist vliegt naar
Botswana en zal logeren nabij het Chobepark. Vervolgens heeft u de
mogelijkheid om al dan niet verder te reizen naar de Okavongo delta.
Verplaatsingen naar de verschillende top lodges gebeuren met kleine
vliegtuigen.
Onze programma is modulair opgebouwd, zodat u kunt kiezen of u voor één,
twee of drie onderdelen inschrijft. Er kunnen maximaal 20 personen mee
reizen. Als er 20 deelnemers zouden zijn, dan hebben we de lodge’s in
Zimbabwe voor onze groep alleen, wat natuurlijk ideaal is. In Zimbabwe
hanteert men een alles inclusief formule: dat betekent dat de drankjes ook
gratis zijn. Meer nog indien gewenst, wordt uw kledij gratis gewassen. Krijgt u
goesting, vraag dan ons programma aan.

Toekomst :
Het is de bedoeling om in het najaar van 2020 naar Argentinië te reizen. De
voorbereiding om dit te realiseren zijn reeds gestart. In juli zullen we zo goed
als zeker een reis naar Bulgarije ondernemen.
Het idee om naar Zweden al dan niet in combinatie met Noorwegen
verschuiven naar de verdere toekomst.
Als u belangstelling heeft voor één deze reisdoelen laat het weten aan
gie.janssenstolleneer@skynet.be. Het wordt zorgvuldig genoteerd en u ontvangt later
informatie van zodra beschikbaar.

