KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
◼ In ons laatste cultuur overzicht wensten we u allen een
normaal en gezond 2021!!! Hopelijk was het voor jullie
een gezond 2021 want normaal is en
was het
allerminst. Dat belet niet dat we opstaan uit onze
Corona-slaap
en
dat
we
opnieuw
activiteiten
inplannen. Hopelijk snakken jullie er ook naar om
terug naar optredens te gaan, voorstellingen bij te
wonen en in groep op reis te gaan. Tot gauw!!!
◼ Onze geplande reizen naar Bulgarije, Argentinië en Chili konden ook in 2021
◼

◼
◼
◼
◼

niet doorgaan. Volgend jaar beter en laten we aannemen, derde keer eindelijk
goede keer. We hernemen info in ons volgend overzicht
KVE vriendenkring bestaat dit jaar 100 jaar. Het is onze wens om dit samen met
jullie te vieren. Om dit nu nog op zijn poten te zetten voor een viering dit jaar, is te
kort dag. Maar volgend jaar kunnen we ook nog vieren en dan hopelijk zonder enige
belemmering. We houden jullie op de hoogte.
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
* Gie Janssens-Tolleneer 0475 55 05 19, Gie.Janssenstolleneer@skynet.be
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be

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).

KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
19.10.2021
22 en 23.10.2021
13.11.2021
24.11.2021
18.01.2022
13.02.2022
22.02.2022
15.03.2022
xx.06.2022
xx.10.2022

Imagine no Lennon- Jean Bosco
Wij Samen – Toneel
Iedereen Cake
Soulsister
De Bonanza’s
Scala & Kolacny brothers
I Love You - Sofie
The Legends & Michael Varekamp
Rondreis in Bulgarije
Rondreis in Argentinië en Chili

CC Berchem
EWT Theater
Kulttheater
CC De Kern
CC Berchem
Singel - Blauwe Zaal
CC Berchem
CC Berchem
Uitgesteld naar 2022
Uitgesteld naar 2022

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN
Imagine no Lennon – Jean Bosco
CC Berchem
Dinsdag 19 oktober 2021 om 14.30 uur

Normale Prijs
8.00 EUR

KVE-Prijs
5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rock-n-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.
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 Beatlejaren 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.

Credits: Lead & guitar: Jean Bosco Safari | Drums & backing: Ben Crabbé | Guitar &
backings: David Piedfort | Bas: Marc Van Puyenbroeck | Keyboard: Steven Mintjens
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “Jean Bosco” op 19/10/2021
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Wij Samen
EWT theater te Deurne
Vrijdag 22 oktober 2021 om 20h15
Zaterdag 23 oktober 2021 om 20u15

Normale Prijs
21,00 EUR

KVE-Prijs
16,00 EUR KVE-leden
21.00 EUR Niet leden

Op vraag van vele toeschouwers en omdat we blijven geloven in de schoonheid van
dit grootste EWT-succes in 25 jaar, brengen we, 21 jaar na de creatie en 10 jaar na
de laatste herneming, opnieuw deze prachtige komedie over de vriendschap tussen
een vader en zoon. Ze hebben beiden hun kleine en grote verlangens, gebreken en
onzekerheden maar hun vriendschap en sterke band is niet kapot te krijgen, wie of
wat er ook tussen hen probeert te komen.
Acteurs: Frank De Kaey, Thomas Van Goethem, Annik Pauwels en Frédéric Celini
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 16 EUR voor “Wij SAMEN” op 22/10/2021
Bestelt ...... plaatsen aan 16 EUR voor “Wij SAMEN” op 23/10/2021
En stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Iedereen Cake
Normale Prijs
Kulttheater, Peter Benoitlaan 33 Deurne
Zaterdag 13 november 2021 om 20u30
12,00 EUR

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

“Iedereen cake” is zoals de titel doet vermoeden niet bedoeld om je hersenen te
pijnigen en nog uren na de voorstelling te discuteren met vrienden over de sociale
achtergronden ervan. In tegendeel het is een zuivere komedie bedoeld om je
lachspieren te pijnigen en na het stuk nog gezellig na te genieten van een
voorstelling, die je hersenen even op non-actief wist te zetten.
Oef. Mag het even … Dat was al zo lang geleden dat we nog eens…
“Iedereen cake” Gaat in wereldpremière op 25 september 2021 in het Kulttheater
Deurne.

Het gaat over de dagelijkse sleur van het jonge stel, Tie en Raf, dat wordt
doorbroken door een bezoekje van…, en terwijl niet alles is zoals het lijkt, is het voor
Tie duidelijk dat … Haar hippe mama kan er echter wel inkomen, de conciërge stelt
zich vragen,… “De kindjes? Die hebben Spaanse les, maar zet u, bent u altijd zo
gespannen? Een borreltje, een stukje cake?...
Parking voor de deur.
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon (buitenlijn) : ………………………………………………………………
Bestelt ...... plaatsen aan 8 EUR voor “Iedereen Cake” op 13/11/2021
En stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Soulsister - Theatertournee
CC Wilrijk – De Kern
Normale Prijs
Woensdag 24 november 2021 om 20.15 30.00 EUR
uur

KVE-Prijs
22.00 EUR KVE-leden
28.00 EUR Niet leden

Chemie, magie: Jan Leyers en Paul Michiels hebben het samen altijd gehad.
Muziekbroeders van toen ze in 1986 nog half voor de grap The Soul Sisters heten.
Live bleef al die jaren de chemie intact, met Jan als hart en brein van de groep en
Paul als lichaam en ziel. Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal aan en
deed het op talloze binnen- en buitenlandse podia vonken en vlammen.
Na de ‘definitieve’ split in 1995, waren er in latere jaren eerst voorzichtige en daarna
meer voldragen tijdelijke reünies, uiteindelijk vanaf 2016 bekroond met een wegens
groot succes altijd maar uitwaaierende 30 jaar Soulsister-tournee, inclusief een
wervelende passage op Wintervonk.
In 2020 staan de heren er weer, met volle overtuiging, trots op wat ze samen
hadden, hebben en zullen hebben, èn met nieuw werk dat naast de hits — die ze
zeker allemaal zullen spelen — zal staan. Genoeg om heel hard naar uit te kijken,
dus. Soulsister is terug, en hoe.
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 22 EUR voor “Soulsister” op 24/11/2021
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

De Bonanzas – Old-time favourites
CC Berchem
Dinsdag 18 januari 2022 om 14.30 uur

Normale Prijs
8.00 EUR

KVE-Prijs
5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

De Bonanzas zijn voor het samenstellen van het repertoire voor hun nieuwe show
Old-time favourites niet meer op zoek gegaan naar de letter maar naar de geest van
de sixties. The Kinks, The Stones, The Hollies en vele andere bands scoorden hun
grootste hits misschien wel net na de sixties en toch blijven deze nummers op-en-top
hetzelfde gevoel uitstralen. Soloartiesten als Roy Orbison, Bob Dylan en George
Harrison bouwen voort op het succes dat in de sixties begon. U krijgt een
dynamische, nostalgische en sfeervolle show met uiteenlopende golden oldies
waaronder een vleugje country, de Elvis uit Las Vegas, het psychedelische van The
Doors en zelfs een ode aan een van de beste songschrijvers aller tijden: Albert -I'm a
train- Hammond.
De Bonanzas vertolken al deze evergreens met de juiste passie en energie. Je krijgt
méér dan een concert en ook méér dan alleen sixties en toch zal het als vanouds
weer herkenbaar klinken.

THOMAS KEERSMAEKERS (LEADZANG), DIRK ROEFS (ELECTRISCHE GITAAR
EN BACKING), SIMON JACOBS (BASGITAAR EN BACKING), HANS CLAES
(KEYBOARDS EN BACKING), BERT ROMMES (DRUMS EN BACKING),
JOHANNES VANDE VOORDE (FOTO)
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “De Bonanzas” op 18/01/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

SCALA en de Kolacny Brothers
Singel Blauwe Zaal Antwerpen
Zondag 13 februari 2022 om 20 uur

Normale Prijs

KVE-Prijs

40.00 EUR

37.00 EUR KVE-leden
40.00 EUR Niet leden

Scala bestaat 25 jaar!
Het begon in 1996 met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot. Een kwarteeuw
later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd
bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere liveshows.
Verwacht u aan een “betoverende” bezetting. De dames van Scala zullen op het
podium omringd worden door hun Scala-rockband én de Kolacny-broers.
SCALA verzorgt een optreden van 120 minuten - zonder pauze - met daarin de
gekende en eigenzinnige covers die al herhaaldelijk in Hollywoodfilms en
internationale TV-series opdoken.
25 Jaar Scala wordt een feestelijke voorstelling. Verwacht u aan een overzicht van
het allerbeste, het allermooiste van Scala van de afgelopen jaren.

Wij hebben prima plaatsen in de blauwe zaal van deSingel op rijen 8, 9 en 10
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 37 EUR voor “Scala” op 13/02/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Sofie - I Love You
CC Berchem
Dinsdag 22 februari 2022 om 14.30 uur

Normale Prijs
8.00 EUR

KVE-Prijs
5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

Pop, jazz, funk & soul. Dat is Sofie. Met haar uitgebreide stembereik slaagt ze erin
elk nummer op een gevoelige en persoonlijke manier te brengen waardoor haar
concerten uitzonderlijke klasse en sfeer uitstralen. In 1974 komt haar carrière in een
stroomversnelling nadat ze ‘Ontdek de Ster’ wint. Met Bob en Fred van de populaire
Belgische popband The Pebbles vormt ze de groep Trinity. Met hits als ‘002.345.709
(That’s my number)’ en ‘Drop, Drop Drop’. In 1981 scoort een grote hit met ‘I love
you’, één van de mooiste Belgische ballades ooit met een groot succes in Japan,

Korea en Thailand. Met het album WHEN MORNING COMES geproduced door
jazzpianist Jack Van Poll bevestigt Sofie haar bijzondere status als jazz-zangeres.
Hierna richt ze met Hervé Martens (Soulsister, Paul Michiels) de groep Sofie & SoFour op. Met Hervé Martens brengt ze eigen nummers, standards, popsongs en put
ze uit een rijk Nederlandstalig repertoire. Ook vertelt Sofie leuke anekdotes uit haar
veelzijdige carrière.
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “Sofie” op 22/02/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

The Legends & Michael Varekamp
CC Berchem
Dinsdag 15 maart 2022 om 14.30 uur

Normale Prijs

KVE-Prijs

8.00 EUR

5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

New Orleans! Swingende stad van Streetparades, nachtleven en Mardi Gras.
Trompettist/vocalist Michael Varekamp en The Legends schetsen in Swingin’ in New
Orleans! een beeld van het ruige maar opzwepende leven in het New Orleans van de
eerste helft van de vorige eeuw.
Een meeslepende avond vol jazz uit de hoogtijdagen van Louis Armstrong, Fats
Domino en Louis Prima!
The Legends o.l.v. Michael Varekamp & toetsenist Wiboud Burkens toveren de zaal
om tot een eenvoudige maar zwoele nachtclub. Net als destijds de boerenschuren in
het diepe zuiden van de VS, die na zonsondergang veranderden in ware
danspaleizen.
Het authentieke bluesy stemgeluid en de meesterlijke band brengen een sfeervolle
traditie tot leven waarin vreugde en melancholie onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Nummers als Mac the knife, Petite fleur en natuurlijk Oh when the saints kunnen
rekenen op een gloedvolle vertolking in deze inspirerende voorstelling!
MICHAEL VAREKAMP (TROMPET & VOCALS), WIBOUD BURKENS (TOETSEN),
YORAN AARSSEN (TENOR & CLARINET), HARRY EMMERY (CONTRABAS),
ERIK KOOGER (DRUMS)
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “The Legends” op 15/03/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

