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EEN VOORJAAR VOL
CULTUUR IN KALMTHOUT

Volop winter... Wat is er dan leuker dan te bekijken en te beslissen welke activiteiten en evenementen
je op cultureel vlak de komende maanden wil meemaken? In deze cultuurkalender vind je opnieuw
een uitgebreid aanbod. De perfecte manier om de koude en donkere maanden meer licht en lucht te
geven.
Het aanbod is net als andere keren opnieuw erg gevarieerd. Verbreed je graag je horizon tijdens een
boeiende lezing? Smaakt een theaterstuk je beter? Of ga je graag eens uit de bol tijdens een muziekoptreden? Dat kan! Cultuur in Kalmthout kent vele gezichten, door het engagement van verschillende
verenigingen en organisaties. Al hun werk vind je in deze cultuurkalender terug.
De overzichtsagenda, op de eerste pagina’s, deelt de activiteiten op naar de aard van het evenement of
de activiteit. Zo vind je makkelijk je weg tussen films, rondleidingen, workshops, uitstappen en nog veel
meer. Iedere keer staan ze ook mooi gerangschikt op datum. Dus: neem je agenda erbij, doorblader de
kalender en plan jouw culturele najaar!
Alvast een warm cultureel voorjaar in Kalmthout!
Lukas Jacobs
burgemeester, bevoegd voor cultuur

VOORWOORD

GRATIS PROMOTIE VOOR JE ACTIVITEIT
De cultuurkalender verschijnt drie keer per jaar. De basis voor het samenstellen van deze kalender is
www.uitinvlaanderen.be. Onder de noemer UiT vind je alles terug wat je kan doen in een bepaalde

in Kalmthout

gemeente, regio of zelfs in heel Vlaanderen. De info van de UiTdatabank is gekoppeld met de
gemeentelijke website www.kalmthout.be. Zo vind je meteen alles terug wat er in Kalmthout
georganiseerd wordt.
Was je als organisator van een cultuuractiviteit te laat om in deze brochure te verschijnen?
Geen paniek, er zijn nog tal van manieren om promo te maken. De UiTdatabank wordt immers
gebruikt als basis voor verschillende activiteitenkalenders van de gemeente Kalmthout, zoals in de
tweewekelijkse nieuwsbrief Tussen Hei en Maatjes. Bovendien halen ook een heleboel regionale en
nationale agenda’s hun gegevens uit deze UiTdatabank.
Als organisator van een activiteit in Kalmthout weet je dus wat je moet doen als je gratis promo wil:
geef tijdig alle info door via www.uitdatabank.be en zie je activiteit verschijnen op verschillende
plaatsen.
Heb je hulp nodig om dit via de computer in orde te krijgen, of heb je geen computer? Dan kan je
op verschillende momenten terecht bij Digidak in het dienstencentrum De Groten Uitleg, de Bib en
de Jeugdbib in Nieuwmoer. Openingsuren vind je op www.digidak.be.
Meer info bij de gemeentelijke communicatiedienst, info@kalmthout.be of 03 620 22 16.

OVERZICHTSAGENDA

LEZING

di 19/03 Nacht van de Geschiedenis: Barok...................................................................p.33

vr 04/01 Reisreportage Japan ................................................................................................p.10

do 21/03 De Katharen...................................................................................................................p.34

zo 06/01 Kalmthout Viert Nieuwjaar ..................................................................................p.11

do 21/03 Zuid-Korea (in het esperanto).............................................................................p.34

za 19/01 Filosofiecafé: Hannah Ahrendt...........................................................................p.17

do 28/03 Woorden, Beelden en Klanken: Eric Rinckhout........................................p.30

vr 25/01 Noorwegen, het feest van de natuur.............................................................p.20

do 18/04 Valencia (in het esperanto)...................................................................................p.34

wo 30/01 Stijn Vrancken................................................................................................................p.22

do 25/04 Woorden, Beelden en Klanken: Marlies De Munck................................p.30

vr 08/02 Toen de dieren nog spraken................................................................................p.24

do 23/05 Woorden, Beelden en Klanken: Tomas Serrien.........................................p.30

di 19/02 Het Leven van Händel.............................................................................................p.27
do 21/02 Marita De Sterck stelt 'Duivelskruid' voor....................................................p.27

TENTOONSTELLING

ma 25/02 Mijn Kleine Oorlog, Rudy Vranckx.....................................................................p.29

03/01 - 28/02 Kunst in het gemeentehuis: Marc De Pré............................................p.10

do 28/02 Woorden, Beelden en Klanken: Joris Capenberghs..............................p.30

01/03 - 30/04 Kunst in het gemeentehuis: Vera Millis.................................................p.10

ma 04/03 Het moeilijke samenleven of de (non)integratie van de Islam,

za 16/03 Kreatief Schittert..........................................................................................................p.33

		

Mark Elchardus.............................................................................................................p.31

zo 17/03 Kreatief Schittert..........................................................................................................p.33

do 07/03 Sprookje voor Volwassenen.................................................................................p.31

vr 22/03 Lente#Beelden..............................................................................................................p.35
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OVERZICHTSAGENDA

za 23/03 Lente#Beelden..............................................................................................................p.35

wo 06/03 Leren naaien..................................................................................................................p.31

zo 24/03 Lente#Beelden..............................................................................................................p.35

za 23/03 Coderdojo........................................................................................................................p.21

za 30/03 Lente#Beelden..............................................................................................................p.35

vr 05/04 Fotografie Japanse Sierkerselaars.....................................................................p.18

zo 31/03 Lente#Beelden..............................................................................................................p.35

za 06/04 Bloemschikken in de Lente..................................................................................p.38
wo 10/04 Leren naaien..................................................................................................................p.31

CURSUS

wo 17/04 Leren naaien..................................................................................................................p.31

10/01 - 28/02 Leren zien is leren fotograferen..................................................................p.13

za 27/04 Coderdojo........................................................................................................................p.21

11/01 - 26/04 Kalligrafie..................................................................................................................p.14
vr 18/01 Macrofotografie Hamamelis................................................................................p.18

UITSTAP

za 26/01 Coderdojo........................................................................................................................p.21

zo 17/02 Hete Kolen Wandeling.............................................................................................p.26

28/01 - 01/04 Boetseren.................................................................................................................p.24

zo 24/02 Mastenbos en Bunkerlinie WOI-WOII.............................................................p.29

vr 08/02 Fotografie Sneeuwklokjes.....................................................................................p.18

zo 10/03 De Cambuus van Moeder Kee...........................................................................p.32

wo 13/02 Curieuzeneuzel je mee?.........................................................................................p.25

zo 31/03 Over Artiesten, Nudisten en Anarchisten....................................................p.37

za 23/02 Coderdojo........................................................................................................................p.21

zo 28/04 Smikkel Smakkelwandeling..................................................................................p.39

OVERZICHTSAGENDA

CONCERT

za 23/02 Huiskamerconcert Yves Storms.........................................................................p.28

zo 06/01 Olivier en Tijs..................................................................................................................p.12

zo 24/02 Huiskamerconcert Yves Storms.........................................................................p.28

vr 11/01 Tourist LeMC..................................................................................................................p.13

zo 24/02 Cozin...................................................................................................................................p.12

za 12/01 Opera Diner....................................................................................................................p.14

za 09/03 The Frontbrakers.........................................................................................................p.17

zo 13/01 Baton Rouge..................................................................................................................p.12

vr 15/03 V&E Enchanté................................................................................................................p.33

za 19/01 Tin Wheel.........................................................................................................................p.17

za 16/03 V&E Enchanté................................................................................................................p.33

zo 20/01 Nieuwjaarsconcert: Ode an Die Freunde - A Fine Line.......................p.19

zo 17/03 Rey........................................................................................................................................p.12

zo 20/01 Toast Literair...................................................................................................................p.20

zo 24/03 Huiskamerconcert Sliman Dahra......................................................................p.36

vr 25/01 Felice 2019......................................................................................................................p.20

zo 24/03 The Faction.....................................................................................................................p.12

zo 27/01 Verniet Steendood.....................................................................................................p.12

za 30/03 Johannespassie van S.J. Bach..............................................................................p.37

vr 08/02 Irish Songs and Stories............................................................................................p.25

za 13/04 J&B Connection...........................................................................................................p.17

za 09/02 Carpe..................................................................................................................................p.17

za 27/04 Cliff and the Shadows Forever............................................................................p.38

zo 10/02 Pickleweed......................................................................................................................p.12

za 27/04 Lentekriebels.................................................................................................................p.39

zo 17/02 Katy Too & Oop.............................................................................................................p.12

za 11/05 The Bunch.......................................................................................................................p.17
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OVERZICHTSAGENDA

EVENEMENT

do 21/03 Au Revoir Là Haut.......................................................................................................p.16

zo 06/01 Kalmthout Viert Nieuwjaar....................................................................................p.11

do 18/04 El Ciudano Illustre.......................................................................................................p.16

do 31/01 Hamameliswandeling met High-Tea en poëzie......................................p.22
wo 06/03 Jeugdboekenfeest.....................................................................................................p.32

THEATER

wo 13/03 Jeugdboekenmaand: Workshop Vriendschap.........................................p.32

zo 27/01 The Charming Thief...................................................................................................p.21

wo 20/03 Jeugdboekenmaand: Workshop Vriendschap.........................................p.32

do 07/02 Biecht - Raf Walschaerts..........................................................................................p.23

wo 27/03 Jeugdboekenmaand: Workshop Vriendschap.........................................p.32

vr 15/02 Flirten in 't Groen........................................................................................................p.26
za 23/02 Moord Diner...................................................................................................................p.28

FILM

vr 22/03 Jos Is Weer De Klos.....................................................................................................p.35

wo 16/01 Jeugdfilm: De Schat van het Wilde Westen................................................p.15

za 23/03 Jos Is Weer De Klos.....................................................................................................p.35

do 17/01 I, Tonya...............................................................................................................................p.16

zo 24/03 Jos Is Weer De Klos.....................................................................................................p.35

wo 20/02 Jeugdfilm: De Krokodillenbende......................................................................p.15

vr 29/03 Jos Is Weer De Klos.....................................................................................................p.35

do 21/02 Une Saison en France...............................................................................................p.16

za 30/03 Jos Is Weer De Klos.....................................................................................................p.35

wo 20/03 Jeugdfilm: Knoester en Berkelientje...............................................................p.15

OP ZOEK NAAR DE BESTE BAND
VAN DE NOORDERKEMPEN

OPROEP

De intergemeentelijke muziekwedstrijd Kamp Noord is uitgegroeid tot de ideale springplank
voor jong muzikaal geweld uit de Noorderkempen. In 2018 hebben de DJ’s het beste van zichzelf
gegeven. 2019 wordt opnieuw het jaar van de livemuziek en de bands. Daarom gaan we op zoek
naar de beste band van de Noorderkempen. Volgende bands speelden ooit de finale van Kamp
Noord: Equal Idiots, The Calico’s, Geppetto & The Whales, Humble Flirt, Garbage Dreams, Black
Leather jacket…
Wil je in hun voetsporen treden? Schrijf je dan in voor deze muziekwedstrijd. Iemand van de
band moet gedomicilieerd zijn in Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen,
Rijkevorsel, Stabroek of Wuustwezel. Een andere voorwaarde is dat de gemiddelde leeftijd van de
bandleden maximaal dertig jaar mag zijn.
De organisatie kiest een evenwichtige selectie van veertig bands uit de kandidaturen. Die nemen
het tegen elkaar op in vier voorrondes, twee halve finales en één grote finale. Die vinden plaats
in de maanden februari , maart en april 2019. De grote finale is er op 26 april 2019 en maakt deel
uit van het project Lokale Helden. De geselecteerde bands en de plaats van spelen worden op 20
januari 2019 bekend gemaakt op de website. Naast een joviale prijzenpot van 1300 euro kan je
ook optredens winnen op lokale festivals en
clubs.
Stel je kandidaat via vi.be/kampnoord (je
moet wel een vi.be account hebben). Doe
dat ten laatste op 15 januari 2019. Elk genre
is toegestaan: pop, rock, R&B, soul, hip hop,
heavy metal, disco… De voorwaarde is wel
dat je in een liveset van 20 minuten minstens
drie eigen songs tot een goed einde weet te
brengen. Je mag ook covers spelen.

vi.be/kampnoord
www.facebook.com/kampnoord
www.kampnoord.be
info@kampnoord.be

TENTOONSTELLING

KUNST IN HET
GEMEENTEHUIS

LEZING

REISREPORTAGE
JAPAN
Multimediale reisreportage door Guido
Vervoort.

JAN-APR
ma
		
di:
woe:
		
do:
vrij:
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09u00-12u00
13u30-16u30
09u00-12u00
09u00-12u00
13u30-16u30
09u00-12u00
09u00-12u00

Elke twee maanden krijgen kunstenaars of kunstcollectieven de
mogelijkheid hun creatieve werken tentoon te stellen in de gang
van het gemeentehuis van Kalmthout.
• JANUARI-FEBRUARI: Marc De Pré
Foto's van de Kalmthoutse Heide in de winter
• MAART-APRIL: Vera Millis
Aquarel, pastel en mixed media

Gemeentehuis
Kalmthout,
Kerkeneind 13

Enkel te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

03 620 22 66
cultuur@kalmthout.be

Wie ook interesse heeft om tentoon te stellen neemt contact op
met de cultuurdienst.

Fascinerend onvatbaar land van de rijzende zon. Land van prachtige sierlijke Boeddhistische tempels en Shinto schrijnen.
Indrukwekkende paleizen en kastelen
waar de Samoerai waakten. Wij bezochten Japan in de herfst. Dan wordt de natuur omgetoverd in een overweldigende
en schitterende
pracht van groene, gele, oranje
en rode bladeren.
Platteland
met
mooie historische
boerderijen.

vr 04/01
20u00 - 22u00
OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234
Org: Gaston Hermans ism OKA en
Welzijnsschakels
info@okacentrum.com, 03 298 55 77

EVENEMENT

KALMTHOUT VIERT
NIEUWJAAR
Ook dit jaar nodigt de gemeente Kalmthout alle inwoners uit om samen het nieuwe jaar in te zetten. Heel de omgeving van het gemeentehuis en de
kerk wordt omgetoverd in een sferige plek met chalets, feestverlichting en vuurschalen.
De gemeente trakteert iedereen op tomatensoep met balletjes en frieten. Enkele verenigingen zorgen voor drank en streekproducten. Dit jaar zijn dat
de VVV Toerisme Kalmthout, Biljartclub De Noorderkempen, Sint-Jorisgilde en Scouts en Gidsen Heuvel. Zij zorgen dit jaar voor frisdrank, warme chocomelk, glühwein, jenever, streekbieren, hot-dogs, hamburgers en
pannenkoeken. De opbrengst van
de verkoop van deze producten
wordt verdeeld onder hen.
Het gezelschap Ron Jaluai verzorgt
dit jaar de animatie. Het wordt
iets met lasers, fakkels bubbels en
hartjes. Benieuwd? Kom dan zeker
langs en laat je verwonderen.

zo 06/01
16u00 - 20u00
Kerkeneind (open lucht)
gratis
info@kalmthout.be
03 620 22 16
11
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CONCERT

PODIUM OKA-CENTRUM
ZO 06/01: OLIVIER EN TIJS
Twee vedetten van Casserole Fermer leven zich uit, akoestisch en intiemer dan je van CF-leden zou verwachten. Hun muziek waaiert uit in alle
richtingen. Aanstekelijke fun.
ZO 13/01: BATON ROUGE
Noél Peinshaert (zang), John Van Aken (gitaar), David Celea (drums) en
Marc Jacobs (bass) vormen de band Baton Rouge. Ze brengen muziek
van de jaren 50 tot nu in een eigen jasje, aangevuld met een aantal eigen
nummers.
ZO 27/01: VERNIET STEENDOOD
Eindelijk weer in O*KA terug. Nu in vernieuwde samenstelling, maar met
hetzelfde vuur van de overtuiging: Verniet Steendood (foto). Een niet te
missen topper.
ZO 10/02: PICKLEWEED
De aanstekelijke band uit Bergen op Zoom gaat op een pittige manier
aan de slag gaat met betere folk. Met gitaar, contrabas, viool, banjo,
mondharmonica,
mandoline,
fluit, percussie en zang brengen
ze een repertoire vol gezellige
06/01 - 24/03
Amerikaanse en Ierse muziek.
zondagen, 15u00 - 17u00
ZO 17/02:
KATY TOO & OOP
OKA-Centrum,
Katy Too, alias Leen de Haes,
Kapellensteenweg 234
stond met Bint in de finale van
Gratis
Humo's Rock Rally en bracht iin
2012 haar debuut ''Quest For Hoinfo@okacentrum.com
ney' uit. Vier jaar later brengt ze
www.okacentrum.com
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‘Nine Lives’ uit, met Wigbert Van Lierde als producer. De titelsong werd
goed onthaald door onder andere Radio 1. Deze namiddag speelt ze in
duo met gitarist Bart Boonen (The Pop Gun, Guido Belcanto en Frank Deruytter) die zorgt voor een feilloze en subtiele inkleuring van Katy’s songs.
ZO 24/02: COZIN
Cozin maakt droompop, gekenmerkt door hun driestemmige samenzang
en een melancholische sfeer. De songs zijn geschreven door Dorien Staljanssens, die zichzelf begeleidt op keys of gitaar. Aan haar zijde staan Muriel Boulanger op contrabas, en violiste Anne Van Steenwinkel.
ZO 17/03: REY
Een akoestische band, bestaande uit drie muzikanten, die een mix van
eigen nummers en enkele klassiekers met een REY-toets brengen. Dromerige muziek met de groep rond An Cornillie.
ZO 24/03: THE FACTION
Singer-Songwriter Erik den Tuinder zocht, nadat hij zijn studie had afgerond, muzikanten bij elkaar om zijn veelal akoestische werk elektrisch te
gaan spelen. De muziek van the Faction wordt beïnvloed door artiesten
als Bruce Springsteen, U2, Depeche Mode, Bob Dylan, etc.

CURSUS

LEREN ZIEN
IS LEREN
FOTOGRAFEREN

CONCERT

TOURIST LEMC (TRY OUT)

Johannes Faes, aka den Tourist of nog beter Tourist LeMC komt naar Kalmthout. Als een
product van zijn omgeving, de Seefhoek, spreekt Johannes Faes een aardig mondje Arabisch
en Pools. Hij leerde dat integratie tweerichtingsverkeer is. Op droefgeestige hiphopbeats
fileert en bekritiseert hij de maatschappij. “Eigenlijk ben jij hier de toerist", zei een vriend hem
jaren geleden. Een bijnaam is het nooit geworden. Johannes is het dan maar als artiestennaam
gaan gebruiken. Johannes 'Tourist LeMC' Faes. Kortweg Tourist LeMC.
Tijdens deze cursus richten we ons vooral op het beeld. Hoe maken we beelden?
Hoe kijken we ernaar? Wat vinden we
mooi en wat niet? Ook kijken we naar
het werk van gekende fotografen die ons
als voorbeeld kunnen dienen. Hiernaast
is er ook aandacht voor het gebruik van
onze camera.

10/01 - 28/02
do

19u30 - 22u00

Zolder Kadrie, Driehoekstraat 41
Org: Kalmthoutse Fotokring

We kennen Tourist LeMC van zijn debuut als finalist van Humo’s Rock Rally in 2012. Men
omschreef hem als de rappende troubadour.. Rap, maar niet grauw en met een poëzie die
aan van Wannes Van de Velde doet denken. Een eerste mega hit volgde snel met Liefde Liefde.
Intussen heeft den Tourist twee fantastische albums op zijn conto: Antwerps Testament en En
Route. Kippenvel, dansend en tegelijk nostalgisch zijn de albums. Bijna Vlaamse klassiekers
kende Tourist met de fantastische hits Horizon, Koning Liefde en En Route. Intussen is zijn derde
album klaar: We begrijpen elkaar. De single Spiegel die samen met Raymond werd gemaakt
staat momenteel helemaal bovenaan in alle hitlijsten.

vr 11/01
20u00
Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B

€ 95,00

Org: Gemeente Kalmthout
ism Club Bokal

Inschrijven: swa.van.oevelen@skynet.be

€ 20,00

www.kalmthoutsefotokring.be

Kaarten: www.clubbokal.be
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CURSUS

CONCERT

KALLIGRAFIE

OPERA DINNER

Het unciaalschrift wordt aangekleed: de kleren van de keizer! Kleur en goud wordt uit de kast
gehaald. Oude technieken krijgen een eigentijdse uitstraling. Elk onderdeel wordt een stapje
in het modeverhaal van een traditionele letter. Kalligrafisch zorgen wij voor een begeleidende
tekst. De resultaten worden verzameld in een eenvoudige boekvorm. Dit is een vervolgreeks. Het
Unicaal-schrift moet gekend zijn om te kunnen deelnemen.

'Leckerbissen' Opera en Operette met het
beste van de keuken.
Met Sopraan An De Ridder en ensemble.

Carry Wouters, letterkunstenaar en ontwerper, heeft reeds heel wat jaren kalligrafie-ervaring op
de teller staan. Zij is docent aan de professionele opleiding van het European Lettering Institute te
Brugge. Meer dan voldoende vakmanschap en liefde voor de letter aanwezig voor een gedegen
ondersteuning.
Lesdagen: 11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 15/03, 29/03, 05/04, 26/04/2019.

11/01 - 26/04
vr, 09u00 - 11u30
Ontmoetingscentrum De
Zonnedauw, lokaal Vlinder
Org: Autonoom Gemeentebedrijf
Kalmthout
€ 98,00
Inschrijven:
03 620 22 66,
cultuur@kalmthout.be
14

za 12/01
19u00 - 22u00
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69
€ 59,00 (incl. aperitief, menu en drank)
Kaarten: overschrijven op bankrekening
BE58 7330 3214 1079
operadinner@telenet.be, 03 66 81 84

FILM

JEUGDFILMS
IN OKA-CENTRUM
WO 16/01: DE SCHAT VAN HET WILDE
WESTEN
Winnetou en Old Shatterhand
proberen een einde te maken
aan de praktijken van de gewetenloze kolonel Brinkley,
+6
die met zijn boevenbende de
prairie onveilig maakt. De bloedbroeders
maken zich ook zorgen om Winnetou’s rebelse zus Nscho-tschi, die zich niet als een
squaw gedraagt maar liever op jacht gaat
zoals de mannen. De new yorkse weesjongen Bobby en zijn beste vriend, de rat Winchester, komen aan in
het Wilde Westen met
een kaart van een verDERDE WOENSDAG
borgen goudschat op
VAN DE MAAND
zak.
14u45 - 16u00
WO 20/02:
OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234
DE KROKODILLENBENOrg: Gezinsbond Kalmthout
DE
Leden € 2,00 per kind/volwassene
De 10-jarige Hannes
Niet-leden € 4,00 per kind/volwassene
heeft er veel voor over
(drankje inbegrepen)
om opgenomen te
worden in de krokodil0496 69 08 90

lenbende. Maar bij de
levensgevaarlijke capriolen op het gammele
dak van een verlaten fa- +6
briek loopt het fout. Hij
mag nog van geluk spreken , want
de ‘rolstoeler’ Kai heeft met een telescoop de halsbrekende toeren van
Hannes gevolgd en onmiddellijk de
112 gebeld. Ook Kai zou graag in de
bende opgenomen worden, maar
de meeste bendeleden vinden een
jongen in een rolstoel maar lastig.
Dan wordt de moeder van Hannes in
haar winkel overvallen, en dan blijkt dat Kai meer kan dan iedereen wel
denkt.
WO 20/03: KNOESTER EN
BERKELIENTJE
Junior heeft zijn zinnen
gezet op een eigen
fiets. Maar wanneer
zijn mama een ongeluk +5
krijgt en naar het
ziekenhuis moet, heeft hij andere
zaken aan het hoofd. Samen met
zijn beste vriendin en hun pratende
takken Knoester en Berkelientje gaat
hij op zoek naar de veroorzaker van
het ongeluk. Ondertussen raken
Knoester en Berkelientje tot over hun
houten oortjes verliefd op elkaar.
15
15

FILM

FILMS
IN OKA-CENTRUM
DO 17/01: I, TONYA
Komisch drama van regisseur Craig Gillespie (2017)
Het waargebeurde verhaal van Tonya Harding,
haar schaatscarrière en het eventuele schandaal tijdens de Olympische Spelen. De film is op
een unieke manier in elkaar gezet. Alsof je naar
een documentaire kijkt die zichzelf in de maling
neemt. De film balanceert tussen komedie en drama aspecten op succesvolle wijze. Het eventuele schandaal met betrekking tot Nancy Kerrigan sluit de film met een knal af.
DO 21/02: UNE SAISON EN FRANCE
Drama van de Tsjaadse regisseur Mahamat-Saleh Haroun (2018)
Midden in de nacht schiet Abbas zwetend wakker. Hij heeft nog maar eens gedroomd van zijn
vrouw, die de lange tocht van de Centraal-Afrikaanse stad Bangui naar Europa niet overleefd
heeft. De film toont dat de nachtmerrie van een
vluchteling niet eindigt wanneer hij veilig en wel
op zijn bestemming is gearriveerd.
DO 21/03: AU REVOIR LÀ HAUT
Komisch drama van regisseur Albert Dupontel (2017)
Soldaat Edouard Péricourt wordt aan het einde van WOI onnodig het
slagveld opgestuurd door een strijdverslaafde luitenant. In dat gevecht
verliest Péricourt zijn onderkaak. Maillard, een wat oudere soldaat, ont16

fermt zich over de zwaargewonde Péricourt. Die
laatste smeekt Maillard om zijn dood te faken,
zodat hij niets meer te maken moet hebben met
zijn dominante vader. Zo verzeilen ze in Parijs,
waar Péricourt zich verschuilt achter maskers. Om
zich van een financiële toekomst te verzekeren,
start het duo een malafide handel. En zo krijgen
ze weer te maken met die vreselijke luitenant én
met vader Péricourt.
DO 18/04: EL CIUDANO ILLUSTRE
Komisch drama van regisseurs Gastón Duprat en Mariono Cohn (2016)
De Argentijnse schrijver en Nobelprijswinnaar
voor Literatuur, Daniel Montovani, woont al 30
jaar in Madrid. Hij heeft weinig met publieke
optredens en weigert dan ook in te gaan op de
vele uitnodigingen vanuit heel de wereld. Tot hij
er één aanvaardt van zijn geboortedorp Salas
dat hem een ereburgerschap wil toekennen. Hij
is nooit meer teruggekeerd naar het dorp, maar
zijn jeugd daar is altijd een inspiratiebron voor
zijn boeken geweest.
Wat begint als een
mooie reis vol warme
DERDE DONDERDAG
herinneringen en reVAN DE MAAND
ünies met oude bekenden, krijgt echter
20u00 - 22u30
een andere wending
OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234
als blijkt dat niet alle
bewoners blij zijn
€ 6,00 (drankje inbegrepen)
met hoe hun dorp in
okacentrum@telenet.be, 03 298 55 77
zijn boeken is neerwww.okacentrum.com
gezet…

LEZING

CONCERT

FILOSOFIECAFÉ:
HANNAH AHRENDT

LIVE MUZIEK

Elke tweede zaterdag van de maand is er gratis live muziek in café
Den Turfsteker in Nieuwmoer.
• Za 19/01: Tin Wheel, country & linedance
• Za 09/02: Carpe, covers & eigen muziek
• Za 09/03: The Frontbrakes, rock
• Za 13/04: J&B Connection, jaren 60 en 70
• Za 11/05: The Bunch, pop & rockcovers

za 19/01
10u00 - 16u30
OKA-Centrum,
Kapellensteenweg 234
Org: Curieus en
Gemenebest
€ 15,00
fonsbuyens@skynet.be
03 667 71 31

De Duits-Joodse filosofe Hannah
Ahrendt schreef baanbrekende werken
over politieke theorie en het actieve
leven. Maar ook een klassieke filosofie
over het denken.
Dirk De Schutter en Remi Peeters vertaalden haar trilogie “Het leven van de
geest; Denken, Willen en Oordelen.”
"Denken" en "Willen" kwamen in het
najaar van 2018 al aan bod. Tijdens dit
filosofiecafé gaat het over "Oordelen".

ELKE
TWEEDE
ZATERDAG
VAN DE
MAAND
21u00 - 23u30
Café Den Turfsteker,
Nieuwmoer-Dorp 51
03 336 40 58
17
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CURSUS

FOTOGRAFIE IN HET
ARBORETUM
VR 18/01, 14u00-16u00:
MACROFOTOGRAFIE HAMAMELIS
Hoe kun je de kleine en fragiele bloemen
van de toverhazelaar (Hamamelis) het
mooist fotograferen? Als je enkele basisregels onder de knie hebt, is het niet zo moeilijk om prachtige macrofoto’s te maken. In
deze periode van het jaar leer je vooral omgaan met natuurlijk licht en lange sluitertijden. Je krijgt bovendien praktische tips over
het opbouwen van de juiste composities.
Bij slecht weer worden er takken van Hamamelis geknipt en gaat de workshop binnen
door.
VR 25/01, 19u00-21u00:
AVONDFOTOGRAFIE HAMAMELIS
Een unieke kans om tijdens een winteravond de fluorescerende bloemen

VRIJDAGEN
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8
€ 18,50 per cursus
Inschrijven: info@arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41
www.arboretumkalmthout.be
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van Hamamelis te kunnen fotograferen. 's
Avonds is het een beleving om van de
kleurrijke, haast fluorescerende bloemen
van de toverhazelaar, uitzonderlijke foto's
te maken. Je leert hoe de juiste verlichting
en camera-instelling te gebruiken.
VR 08/02, 17u00-19u00: FOTOGRAFIE
SNEEUWKLOKJES
De witte, tere bloemen zijn vaak moeilijk
te fotograferen zonder verlies van detail
in het wit van de bloemen. De onderwerpen, camera-instellingen, witbalans en het
gebruik van licht komen aan bod zodat je
zelf ook de witte bloemblaadjes gedetailleerd op de foto krijgt. Met handige tips
toont Edwin Brosens hoe je ermee moet
omgaan. Deze workshop gaat door in het Vangeertenhof waar de dag
nadien de sneeuwklokjestentoonstelling zal starten. Deze workshop
staat open voor iedereen met een spiegelreflex- of een compactcamera.
Je bent er na sluitingstijd en wordt niet gestoord door andere bezoekers.
Neem ook je statief mee
VR 05/04, 15u00-17u00: FOTOGRAFIE
JAPANSE SIERKERSELAARS
De fragiele bloesem van de sierkerselaars
leent zich uitstekend tot macrofotografie.
Edwin geeft je graag tips om deze bloemen
in zachte kleuren mooi in beeld te brengen.
In deze workshop leer je meer over het
kiezen van je standpunt, het maken van de
compositie

CONCERT

NIEUWJAARSCONCERT
ODE AN DIE FREUNDE:
A FINE LINE
Na het verrassende optreden op het nieuwjaarsconcert 2016 is het ensemble Ode an die Freunde terug met een nieuwe productie waarin de sopranen
Lissa Meyvis en Alexandra Franck, bariton Jokke Martens en pianist Lester Van Loock jongleren op het dunne koord van vriendschap en liefde.
Wat gebeurt er met een stel vrienden wanneer vriendschap verliefdheid wordt? Wanneer twee vrouwen naar de gunsten van dezelfde man dingen, is
er één te veel. Bariton Jokke Martens laat zich de aandacht welgevallen. De solisten spelen met raffinement een vinnig partijtje pingpong, waarin de bal
met vaart over en weer stuitert in een spel van verleiden en afstoten.
Uit de pers: “Een streling voor het oor en een deugddoend zalfje voor het hart. Genieten van het acteer- en zangtalent van de drie vocalisten en van het
schitterende pianospel van Lester Van Loock. A fine line: een unieke parel met een magische glans.”
Met onder andere Mozart, Lehar, Strauss, Chopin, Newman, Berlin.

zo 20/01
14u30 - 17u00
Mimuze,
Brasschaatsteenweg 268B
Org: Gemeente Kalmthout
8t/m 14 jaar: € 10,00
Vvk +14 jaar: € 16,00
Kassa +14 jaar: € 18,00
Kaarten
www.kalmthout.be/tickets of in
chalet achter het gemeentehuis
03 620 22 66
cultuur@kalmthout.be
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CONCERT

TOAST LITERAIR

Kalmthoutse klanken en woord.
Ontbijt in combinatie met het optreden
van jong plaatselijk talent door muziekschool MUZARTO. Zij brengen muziek en
poëzie.

NOORWEGEN,
HET FEEST VAN
DE NATUUR
Guido Vervoort, Wereldreiziger & Multimedia reportagemaker vertelt over Noorwegen: een Scandinavisch land met 5 miljoen inwoners, wel 12,5 maal zo groot als
België. Wij beginnen bij de hoofdstad Oslo
met onder andere het unieke Vigelandsbeeldenpark. Daarna onmetelijke wouden,
majestueuze dalen en ruige bergketens,
eeuwige sneeuwvelden en glinsterende
gletsjers. Noorwegen is één van de allermooiste natuurlanden van Europa en zelfs
van de wereld…

CONCERT

FELICE 2019

Nieuwjaarsconcert door het zangkoor van
Kreatief.

vr 25/01

vr 25/01

zo 20/01

14u00 - 16u00

20u00 - 22u00

09u30 - 12u00

LDC Kruisbos,
Kapellensteenweg 81

Zaal Zonnedauw,
Kapellensteenweg 170

Org: OKRA regio Antwerpen

Org: Kreatief

Leden € 5,00
Niet-leden € 7,00

Vvk € 8,00
Kassa € 10,00

antwerpen@okra.be
03 220 12 80
www.okra.be

Kaarten
overschrijven op
BE56 9796 3920 9288

Chalet Sint-Jorisgilde
lokaal Kruisbos,
Kapellensteenweg
81
€ 12,00
Kaarten
03 666 63 12
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LEZING

CURSUS

THEATER

CODERDOJO
7-18

Bib Kalmthout en CoderDojo bundelen samen hun krachten. CoderDojo maakt van programmeren een superleuke en leerrijke ervaring! We gaan aan de slag met gratis software. Met
Scratch leer je de basisprincipes van programmeren die in elke programmeertaal terugkomen. Maar ook Robomind en Gamesalad staan op het programma. Kinderen ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt
van ontwikkelen en programmeren een superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring.
Dit event is voor jongens en meisjes van 7 tot 18 jaar. Deelnemen is gratis, maar het aantal
plaatsen is beperkt en de kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene. Ook
brengt elke deelnemer een laptop mee. Als je er geen hebt, dan geef je een seintje bij de
inschrijving.

za
za
za
za

26/01
23/02
23/03
27/04

14u00 - 16u30
Bib Kalmthout,
Kerkeneind 23
gratis
inschrijven:
www.eventbride.be
Facebook CoderDojo

THE CHARMING
THIEF
Dominik Messiaen heeft zich toegelegd
op ‘Pickpocketing’ als sensationele act
op bedrijfs- en exclusieve privéfeesten.
Spanning gegarandeerd want niemand
ontsnapt aan zijn professionele aanpak.
Niets is veilig! Hij steelt alle types uurwerken, portefeuilles, smartphones…
Zelfs dassen en broeksriemen verdwijnen ongemerkt!
Een happy end is echter altijd verzekerd:
iedereen beleeft een unieke ervaring en
krijgt doodeerlijk zijn spullen terug!

zo 27/01
14u00 - 16u00
OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234
Org: vtbKultuur Kalmthout
leden € 10,00
niet- leden € 15,00
kaarten
kalmthout@vtbkultuur.be
0479 69 84 92
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LEZING

EVENEMENT

HAMAMELISWANDELING
MET HIGH-TEA EN POËZIE

STIJN VRANCKEN

In 2008 verscheen Stijn
Vrancken zijn eerste dichtbundel Vlees mij!. Samen
met illustratrice Sabien
Clement bracht hij in
2010 het boek Aaron Holsters: Restauratie van een
droom, uit. Wees gerust,
maar niet hier, zijn tweede
bundel, kwam in 2011
uit. Zijn poëzie is helder,
verstaanbaar en vaak ook
humoristisch.
Daarnaast is Vrancken medeoprichter van De Sprekende Ezels, een maandelijks terugkerend open
podium voor poëzie, muziek, comedy en andere
podiumkunsten. In 2014
en 2015 was hij stadsdichter van Antwerpen.
Verwacht je dus aan een
avond vol taalplezier en
verwondering.
22

Ter gelegenheid van Gedichtendag ben je welkom voor een
verfrissende wandeling met gids
langs de bloeiende Hamamelis
of toverhazelaars.
Daarna geniet je van een high
tea met poëzie, van en door
dichter Stijn Vranken in het thema van de gedichtendag: Vrijheid.

do 31/01
14u00-18u00
foto: Michiel Hendryckx

wo 30/01
20u00 - 21u00
Bib Kalmthout,
Kerkeneind 23
gratis
Inschrijven: bibliotheek@kalmthout.be
of aan de balie van de bib

Arboretum Kalmthout,
Heuvel 8
€ 35,00
€ 30,00 voor jaarkaarthouders
Org: VONK & Zonen i.s.m.
Arboretum Kalmthout en Dille
& Kamille
Inschrijven
info@arboretumkalmthout.be
03 666 67 41

THEATER

BIECHT - RAF WALSCHAERTS

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen op scène.
Een gitaar, een piano, een handvol sterke verhalen en songs.
Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de eenvoud: niks
in de handen, niks in de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk,
scherp. Maar vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. Door
de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook al zet hij zich schrap,
weert hij zich als een duivel in een wijwatervat, houdt hij krampachtig
de schijn hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en kieren zal
ze druppelen, de waarheid. Gutsen. Bulderen. Niet te stelpen. Een bres in
zijn verdediging. De bolster op
barsten. Om dan plots… open
do 07/02
en bloot. Voor u. Een keizer
zonder kleren. Een sterveling.
20u30-23u30
Nietig. Onbeduidend. WeerMimuze, Brasschaatsteenweg 268B
loos. Al te menselijk. Omarm
hem. Toon hem de liefde. Hij is
Org: Gemeente Kalmthout
alleen. Biecht.
Vvk € 16,00
"Meer dan ooit kijkt hij het leven
Kassa € 18,00
én de dood recht in de ogen"
Kaarten: In de chalet achter het
**** De Standaard
gemeentehuis, in Bib Kalmthout of
via www.kalmthout.be/tickets.
Tekst en spel: Raf Walschaerts.
Regie: Walter Janssens. Produccultuur@kalmthout.be
tie: Caroline Lanoye. Technische
03 620 22 66
coördinatie: Koen Bellens.
www.rafwalschaerts.be

foto: Lieven Dirckx

23
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CURSUS

LEZING

BOETSEREN

TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN

Toen de dieren nog spraken ... en wat de mensen
daarvan maken.
Natuur-educatieve
comedy voorstelling over
de communicatie tussen
mensen, dieren, planten.
In geuren en kleuren... en
wat er zoal kan mislopen.

28/01 - 01/04
8 maandagen
13u30 - 16u00
DC De Groten Uitleg,
Kerkeneind 20
€ 40,00
Inschrijven
03 641 63 54
dienstencentrum@kalmthout.be
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Je maakt met eenvoudige vormen en volumes je eigen sprekende beeldhouwwerkje.
Wie al enige ervaring heeft kan
haar/zijn vaardigheden verder
komen ontwikkelen, maar ook
beginners zijn zeker welkom.
We werken vanuit de fantasie,
vanuit het geheugen of naar
waarneming. Alles kan dus.

Apen apen apen na? Gaan
spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltje
zelf wel eens? En vooral ...
wat bakken we er zelf van?
Zijn we beland in een
communicatie-revolutie
of verstaan we elkaar
steeds minder?
Door Joeri Cortens, educatief medewerker van Natuurpunt CVN.

vr 08/02
14u00-16u00
LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81
Org: OKRA regio Antwerpen
leden € 5,00
Niet-leden € 7,00
antwerpen@okra.be
03 220 12 80

CONCERT

CURSUS

IRISH SONGS AND STORIES

CURIEUZENEUZEL
JE MEE?

+6

Iers traditioneel & pub entertainment met The True Gods of Sound
and Stone en Brian Brody.

Een boeiende ontdekkingstocht voor nieuwsgierige kinderen in
het toverhazelaarbos.

Brian Brody wordt internationaal gezien
als een muzikale tornado. In zijn thuisstad Dublin is hij “one of Dublin’s most
beloved entertainers”. Met een repertoire dat gaat van Ierse songs tot rock
klassiekers wordt zijn unieke stijl en
podiumact gewaardeerd door alle leeftijdsgroepen en nationaliteiten.

Wanneer de fee met haar toverstok tikt en magische woorden
uitspreekt, verandert de arboretumtuin in een toverbos. De
bloemetjes van de toverhazelaar lijken wel fonkelende lichtjes. Ook
de kinderen kunnen in haar aanwezigheid veel beter ruiken, kijken
en proeven.

vr 08/02
20u15
OKA-Centrum,
Kapellensteenweg 234
€ 15,00

De True Gods of Sound and Stone ontlenen hun naam aan een zin uit het
gedicht ‘On Raglan Road’ van de Ierse
dichter Patrick Kavanagh. Zo Iers als hun
naam is ook hun muziek. Ze brengen
met gitaar (Jeroen Vissers), mandoline
(Sam Vermeulen), mondharmonica (Ben
Vanhoydonck) en drums (Stijn Schrauwen) een bloemlezing uit de Ierse folkmuziek, met eigentijdse interpretatie.

Na de wandeling keren we terug met een kar vol natuursprokkels
en genieten van een warm drankje. We gaan aan de slag met verf,
klei en papier om een echt
toverbos te maken.

wo 13/02
14u00 - 16u30
Arboretum Kalmthout,
Heuvel 8
€ 5,00

Kaarten:
info@okacentrum.com
03 298 55 77

Inschrijven:
info@arboretumkalmthout.be
03 666 67 41

www.okacentrum.com

www.arboretumkalmthout.be
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THEATER

UITSTAP

FLIRTEN IN 'T GROEN

HETE KOLEN WANDELING

Flirten en verleiden: iedereen
doet het of ... probeert het. Wie
wil weten waar Casanova de
mosterd haalde, kijkt best eens
naar de dierenwereld. In onze
tuinen en natuurgebieden vinden we immers voorbeelden van
de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën, die vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende
inspiratie dus voor een heerlijk
avondvullend programma waarin natuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken
en laat je verleiden...

vr 15/02
19u30 - 22u00
De Vroente, Putsesteenweg 129
Gratis
Kaarten:
www.devroente.be
devroente.omgeving@vlaanderen.be
03 620 18 30
26

Deze
natuurcomedyvoorstelling wordt vol
enthousiasme gebracht
door Joeri Cortens. Hij is
lesgever bij Natuurpunt
CVN, maar ook gekend
door zijn tv-optredens bij
"Het zijn net mensen" op
Vier en door zijn wekelijks
radionatuurpraatje bij “De
Weekwatchers” op Radio 2.

Vandaag wandel je door de
straten en de Maatjes oep
de Nieuwmoer. Verwacht
je niet aan een gewone
wandeling, er gaat immers
een BBQ op wielen mee
om je onderweg van enkele
smaakvolle hapjes te voorzien.

zo 17/02
13u30 - 17u00
Vertrek parking café De Kroon,
Nieuwmoer-Dorp 20
Org: VVV Toerisme Kalmthout
€ 15,00
Inschrijven:
info@vvvkalmthout.be

Ontdek Nieuwmoer met
haar prachtige verhalen, de
visvijver, de uitkijktoren de
Klot en geniet vooral van
de warme hapjes onderweg. Er zijn ook twee haltes
voorzien bij de plaatselijke
horeca.
Voorzie goede wandelschoenen en warme kledij
(we blijven wel op de paden). De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang.

LEZING

LEZING

HET LEVEN VAN
HÄNDEL

MARITA DE STERCK STELT
'DUIVELSKRUID' VOOR

"Mijn naam is Johann Christoph Schmidt.
Bijna veertig jaar ben ik de persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Händel, wellicht de meest getalenteerde musicus die Engeland ooit gekend heeft. Bijna
veertig jaar lang was ik in Londen getuige
van zijn strijd, successen en nederlagen.
Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.”

Marita De Sterck stelt in Bib Kalmthout
haar nieuwste roman ‘Duivelskruid’ voor.

Zo begint deze unieke muzikale lezing van
Jos Meersmans, musicoloog van opleiding
en begenadigd acteur.
Ontdek het leven van Händel!

di 19/02
20u00 - 22u00
Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos
Org: Davidsfonds Kalmthout
leden € 5,00
niet leden € 7,00
03 666 63 12

De auteur bracht een deel van haar jeugd
in Kalmthout door. Het boek speelt zich
daar dan ook af. Duivelskruid gaat over
Yara, een schaapsherder op de hei. Haar
grootmoeder, Tanne, woonde op de hei
en experimenteerde met toverplanten.
Maar ze overschreed gevaarlijke grenzen
en kwetste zo mensen die haar dierbaar
waren. Yara wil weten wat er al die jaren
geleden gebeurd is en gaat op zoek naar
haar grootmoeder en de waarheid achter
de verhalen.

do 21/02
20u00 - 22u00
Bib Kalmthout, Kerkeneind 23
Gratis
Inschrijven:
Aan de balie van de bib of via
bibliotheek@kalmthout.be
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THEATER

MOORD DINER

HUISKAMERCONCERT
YVES STORMS

Beleef een theatraal en culinair hoogstandje samen met Collectief Motief en
Strijboshof.

The Times omschreef
de Kalmthoutse musicus Yves Storms als
'een gitarist met onberispelijke techniek,
levendig en verfijnd
muzikantschap
en
een zeldzaam gevoel
voor innerlijke focus'.

Een formule die in het verleden al zijn
strepen heeft verdiend, maar ook nu nog
steeds een groot succes kent. Schuif samen met vrienden en familie mee aan tafel
voor een fascinerend moordspel waarvan
u op het puntje van uw stoel gaat zitten.

foto: Gustaaf Cornelis

za 23/02
20u00
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69
Org: vtbKultuur Kalmthout
€ 59,00
Kaarten:
0479 69 84 92
kalmthout@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/kalmthout
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LEZING

CONCERT

za 23/02 20u00
zo 24/02 11u00
Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31
Org: Gemeente Kalmthout
€ 10,00 • -14 jaar € 8,00
Kaarten:
In de chalet achter het gemeentehuis, in Bib
Kalmthout of via www.kalmthout.be/tickets.

Yves Storms concerteerde als solist in Europa, Noord-Amerika
en het Verre Oosten,
trad op met gerenommeerde solisten, is
prijswinnaar van internationale wedstrijden
en heeft meer dan 20 opnames op zijn naam
staan.
Zijn repertoire gaat van renaissance en barok
tot hedendaags.
Het programma is een ode aan de grootste
componisten die voor gitaar schreven, met
prachtige muziek van onder andere Granados,
Albéniz, de Falla, Tárrega.

LEZING

UITSTAP

MASTENBOS EN
BUNKERLINIE WOI-WOII

MIJN KLEINE OORLOG,
RUDY VRANCKX
Lezing met koffie en gebak.
Reeds dertig jaar brengt
Rudi Vranckx voor VRT
verslag uit over oorlogsconflicten. Van de val van
het Oostblok in 1989 tot
de recente val van het
IS-kalifaat in Syrië en Irak:
Rudi was erbij.

zo 24/02
13u30 - 16u00
Vertrek parking Mastenbos, Oude
Galgenstraat (Kapellen)
Org: Gemeente Kalmthout
€ 5,00
Inschrijven
toerisme@kalmthout.be
03 666 61 01
www.visitkalmthout.be

Een gids neemt je mee voor
een cultuurhistorische wandeling in het prachtige Mastenbos. Het winterse landschap legt talrijke bunkers
en loopgraven bloot. Samen
met de Antitankgracht en
Fort Ertbrand getuigen ze
van de militaire geschiedenis begin vorige eeuw. Een
gelegenheid om de Bevrijding van WOII te herdenken.
De wandeling is ongeveer 6
kilometer lang.

In een waanzinnige wereld, die wordt gedomineerd door buitensporig
geweld en misleidende
propaganda, gaat hij telkens op zoek naar de
ware toedracht van een
conflict en kleine verhalen van gewone mensen
in de grote geschiedenis.
Hoe hij zelf, als journalist
en ook als mens, sinds
drie decennia oorlogen
beleeft, vertelt Rudi in
Mijn kleine oorlog.

ma 25/02
14u00 - 17u00
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69
Org: Neos Kalmthout-Essen
Leden € 10,00
Niet-leden € 12,00
Kaarten:
03 667 21 27
magda.nelen@telenet.be
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LEZING

WOORDEN, BEELDEN EN
KLANKEN
DO 28/02:
JORIS CAPENBERGHS
Joris Capenberghs
over ‘De Stilte
van het Licht’ van
Joost Zwagerman,
een
boeiende
verzameling essays over de relatie tussen stilte
en kunst. Hij gaat
op een poëtische,
zeer persoonlijke
manier in dialoog
met de kunstwerken zelf. Hij is cultuurhistoricus en
antropoloog, vertaler van ‘Ode aan het wandelen’ van David Le Breton.
DO 28/03:
ERIC RINCKHOUT
Eric Rinckhout over de vele gedaantes van
zanger, schrijver en beeldend kunstenaar Wan30

.

nes Van De Velde.
Eric Rinckhout is
freelance journalist
en schrijver over
beeldende kunst,
architectuur en literatuur.
DO 25/04:
MARLIES DE MUNCK
Marlies De Munck
is muziekfilosofe en
schreef het boekje:
Waarom
Chopin
de regen niet wilde
horen. Ze vraagt in
dat essay naar de
betekenis van muziek. Kan muziek
iets betekenen of
heeft ze daar taal
voor nodig? Hoe
kunnen we de betekenis van muziek
onder woorden brengen.

DO 23/05:
TOMAS SERRIEN
Tomas Serrien is filosoof
en muzikant. Hij schreef
het boek: "Klank". Een filosofie van de muzikale
ervaring. Hij neemt ons
mee in een muzikale
zoektocht van luisteren
naar het denken en
schrijven over muziek.
Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend?

do 28/02
do 28/03

do 25/04
do 23/05

20u00 - 22u30
Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31
Org: Vrij Atelier Art-Uur en Het Gemenebest
€ 7,00 per lezing
fonsbuyens@skynet.be, 03 667 71 31
sine.vanmol@skynet.be

LEZING

CURSUS

LEZING

MARK
ELCHARDUS

LEREN
NAAIEN

Lezing: "Het moeilijke
samenleven of de (non)
integratie van de islam".

Tijdens een workshop creëer je iets leuks
met de naaimachine.

Deze voordracht zoekt
een antwoord op de
vraag: "Leiden de spanningen tussen de moslims en onze Westerse
wereld in verband met houdingen en opvattingen in onze samenleving tot steun
voor geweld in naam van de religie? Wat
zijn de mogelijke oplossingen?"

ma 04/03
14u00 - 17u00
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69
Org: Neos Kalmthout-Essen
Leden € 10,00
Niet-leden € 12,00
Kaarten:
03 667 21 27
magda.nelen@telenet.be

+9

Er worden verschillende workshops aangeboden: een knuffel, een tas, een
toiletzakje, een pennenzak... Laat bij je
inschrijving even weten wat je wil maken.

SPROOKJE VOOR
VOLWASSENEN
We lezen het sprookje "De dag dat Miriam
niet meer lachte" van Jeanne Meijs. Over
bloemen, bloemenkracht, de levensreis,
maar ook over beperkingen.
Begeleiding: Myriam De Keye, biografisch
consulente en verhalenvrouw

Als je wil, mag je je eigen naaimachine
meebrengen, maar dat hoeft niet.
Voor deze workshop kan je je inschrijven
als je minimaal 9 jaar bent.

wo 06/03
wo 10/04
wo 17/04
13u30 - 16u00
't Stoffe Mieke, Drieslei 30
€ 17,50
Inschrijven:
info@tstoffemieke.be, 0498152157
www.tstoffenmieke.be

do 07/03
14u00 - 16u30
LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81
€ 5,00
Inschrijven:
Aan de balie van LDC Kruisbos of via
03 620 11 60 of ldc.kruisbos@gza.be
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EVENEMENT

UITSTAP

JEUGDBOEKENMAAND

DE CAMBUUS VAN
MOEDER KEE

+6

WO 06/03: JEUGBOEKENFEEST
Bib Kalmthout zet de Jeugdboekenmaand 2019 in met een spetterend
Jeugdboekenfeest. Een gratis event waarop iedereen welkom is. Het
thema dit jaar is vriendschap.
WO 13/03 • 20/03 • 27/03:
WORKSHOP VRIENDSCHAP
Elke woensdag in de maand maart 2019 is er een workshop rond het
thema vriendschap. Het is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven.

ELKE WOENSDAG IN MAART
14u00 - 17u00
Bib Kalmthout, Kerkeneind 23
Inschrijven: Aan de balie van de bib of via 03 666 54 32
of bibliotheek@kalmthout.be
32

Cultuurhistorische
wandeling
naar het hart van de Kalmthoutse
Heide, waar de site van de Cambuus nog herinnert aan de zandarbeiders en kunstenaars van
weleer.

zo 10/03

Hier woonde en werkte Moeder
Kee in een desolate barak op de
hei.

€ 5,00

De wandeling is ongeveer 7 kilometer lang.

14u00 - 17u00
Vertrek Parking Zuid,
Verbindingsstraat
Org: Gemeente Kalmthout
Inschrijven
toerisme@kalmthout.be
03 666 61 01
www.visitkalmthout.be

CONCERT

V&E ENCHANTÉ

TENTOONSTELLING

KREATIEF
SCHITTERT

NACHT VAN DE
GESCHIEDENIS:
BAROK

De leden van vereniging Kreatief stellen
hun werken tentoon.

Lezing met diaprojectie 'Het atelier van
de meester' door Peter de Laet.

Een kleurenpalet van bloemschikken en
aquarellen.

Hoe ontstaan de meesterwerken in
het atelier van Rubens ? Wat is de
persoonlijke bijdrage van de kunstenaar
in het creatieproces?

Dirigent Patrick Milbou maakte een
selectie van de mooiste Franse muziek
en brengt dit samen met de muzikanten
van Vlijt en Eendracht op hun geheel
eigen V&E-wijze.

vr 15/03
za 16/03
20u30 - 23u00
Parochiezaal Achterbroek,
Achterbroeksteenweg 219
Org: Muziekvereniging Vlijt & Eendracht
Vvk € 8,00 • Kassa € 10,00 • -12 jaar gratis
Kaarten:
03 666 74 67, info@vlijt-en-eendracht.com
www.vlijt-en-eendracht.com

LEZING

di 19/03
za 16/03
zo 17/03
10u00 - 17u00
Kunsthuis Ernest Albert,
Hortensiadreef 31

20u00 - 22u00
Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos
Org: Davidsfonds Kalmthout ism
vtbKultuur Kalmthout

Org: Kreatief

leden € 5,00
niet- leden € 7,00

Gratis

03 666 63 12

veryna@telenet.be

www.nachtvandegeschiedenis.be
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LEZING

DE KATHAREN

ZUID-KOREA EN VALENCIA

John van Schaik studeerde kunstgeschiedenis en promoveerde als
godsdiensthistoricus op het manichesme en de katharen. De katharen zouden het echte esoterische christendom vertegenwoordigen. De kerk zou de grote
satan zijn die met grof geweld
het ware kathaarse christendom
vervolgd heeft. Maar is dit ook
waar?

Reisverslagen met beeldmateriaal in het esperanto.

do 21/03
14u00 - 16u30
Strijboshof,
Achterbroeksteenweg 69
Org: vtbKultuur Kalmthout ism
Davidsfonds Kalmthout
Leden € 5,00
Niet-leden € 8,00
Kaarten:
0479 69 84 92
kalmthout@vtbkultuur.be
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LEZING

Zijn de katharen werkelijk de
graalhoeders? En zijn ze ook
echt de geestelijke broeders van
de tempelieren? In esoterische
kring wordt weinig kritisch op
deze vragen ingegaan. En in de
theologie worden de katharen
nog steeds te makkelijk als ketters afgedaan. John van Schaik
pakt op wat de esoterie en de
theologie laten liggen. Hij gaat
in op de leer van de katharen
en legt uit wat er 'ketters' aan is
en wat esoterisch. Ook maakt hij
duidelijk waarom deze stroming
in onze tijd zo veel mensen aanspreekt.

DO 21/03:
ZUID-KOREA

DO 18/04:
VALENCIA

Rob Ebenau bezocht onlangs
dit land, bespreekt zijn geschiedenis, en enkele toeristische attracties. Hij neemt deel aan het
esperanto wereldcongres.

Een stad met een rijk verleden
en futuristisch heden. Verken
samen met Ivo Schenkel het verrassende romaanse, gotische en
barokke verleden in een gedurfd
futuristisch project aan de Middelandse Zee.

do 21/03
do 18/04
19u30 - 21u30
't Cenrum, Heidestatieplein 8
Org: Esperantogroep La Erikejo
mireillestorms@hotmail.com

TENTOONSTELLING

THEATER

JOS IS WEER DE
KLOS

LENTE#BEELDEN

Beeldhouwers en vzw Boterberg nodigen uit op LENTE#BEELDEN. In de mooie, natuurlijke tuin
van kasteel Boterberg worden buitenbeelden opgesteld van verschillende kunstenaars die
werken met steen, brons, metaal en keramiek.

Zin om je een kriek te lachen? Kom dan
kijken naar de deurenkomedie "Jos is weer
de klos" door toneelvereniging Familie Boden.

Tijdens de openingsavond op vrijdag 22 maart om 18 uur serveert Elke vanuit haar PIP-foodtruck
een heerlijke maaltijd (reserveren op www.pipfood.be of via P.I.P@proximus.be).
Finissage met hapjes en drank op zondag 31 maart van 14 tot 17uur.
Voor de volledige agenda, volg ons op facebook!

vr
za
zo
za
zo

22/03
23/03
24/03
30/03
31/03

18u00 - 22u00
11u00 - 17u00
11u00 - 17u00
11u00 - 17u00
11u00 - 17u00

weekdagen op afspraak
Kasteeldomein Boterberg,
Noordeind
Org: vzw Kunstpresent, New Jorg
Gallery en vzw Boterberg
www.kunstpresent.be
www.newjorggallery.be

vr
za
zo
vr
za

22/03
23/03
24/03
29/03
30/03

20u00
20u00
14u00
20u00
20u00

Zaal Den Blijdenberg,
Wuustwezelsteenweg 19
Org: Toneel Familie Boden
€ 7,00
Kaarten:
03 677 01 48
www.familieboden.be
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CONCERT

HUISKAMERCONCERT
SLIMAN DAHRA
De jonge pianist Sliman Dahra vertrok samen met zijn ouders
uit het gevaarlijke Syrië. De reis stopte in Kalmthout, waar het
driekoppige gezin sinds een aantal maanden woont. Sliman studeerde in Syrië piano aan het conservatorium. Hij gaf pianoles en
algemene muziekleer.
Het wordt een concert met klassieke werken, composities met
volkse invloeden alsook bewerkingen van eigentijdse songs. Een
programma met veel emoties.

zo 24/03
11u00
Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31
Org: Gemeente Kalmthout
€ 10,00 • -14 jaar € 8,00
Kaarten:
In de chalet achter het gemeentehuis, in Bib Kalmthout of
via www.kalmthout.be/tickets.
36

CONCERT

JOHANNESPASSIE
VAN J.S. BACH

UITSTAP

OVER ARTIESTEN, NUDISTEN
EN ANARCHISTEN IN HEIDE

Het koor Aidomen, een uitmuntend barokensemble met
concertmeester An Van Laethem en solisten Adriaan De Koster,
Danny Van Hoof, Aina Callaert, Willem Keuleers en Gert-Jan
Verbrueken. Dit alles onder leiding van Kristin Roland.

zo 31/03
14u00 - 16u00

za 30/03

Vertrek station Heide

20u00 - 21u30

Org: Gemeente Kalmthout

Sint-Jozefkerk Heide

€ 5,00

Vvk € 16,00
Kassa € 18,00

Inschrijven:
03 666 61 01
toerisme@kalmthout.be

Kaarten:
aidomenkoor@gmail.com

www.visitkalmthout.be

Het dorp Heide veranderde in 1854
volledig door de komst van de
spoorlijn Antwerpen - Amsterdam.
Er kwamen plots toeristen en kunstenaars naar de woeste zanderige
heidevelden.
Vandaag brengt de gids je het intrigerende verhaal van de pioniers die
Heide vorm gaven.
De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang.
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CURSUS

CONCERT

BLOEMSCHIKKEN
IN DE LENTE

Met Pasen voel je de lente al en
daar word je vrolijk van tijdens
deze workshop met natuurlijke
materialen en frisse kleurtjes.

+7

za 06/04
10u00 - 12u30
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8
€ 18,50
Inschrijven:
info@arboretumkalmthout.be
03 666 67 41
www.arboretumkalmthout.be

38

CLIFF AND THE
SHADOWS FOREVER

Guitar Syndicate is een Belgische
band in 1982 opgericht door Robin Timmerman en Marc Vandermeulen.
Al snel bereikte de band, mede
door hun sublieme vertolking van
het latere Shadows repertoire, het
hoogste Nationaal en Europees
'Cliff Richard and The Shadows'niveau.

za 27/04
20u00 - 23u30
OKA-Centrum,
Kapellensteenweg 234
Org: vtbKultuur Kalmthout
€ 15,00
Kaarten:
0479 69 84 92
kalmthout@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/kalmthout

CONCERT

UITSTAP

SMIKKEL
SMAKKELWANDELING

LENTEKRIEBELS

za 27/04
20u00 - 22u30
Parochiezaal Nieuwmoer,
Prelaat Deckersstraat 8
Org: Muziekvereniging De
Heidebloem
Vvk € 6,00
Kassa € 8,00
Kaarten:
myriam.dewinter@deheidebloem.be
www.deheidebloem.be

Kom proeven van allerlei
hapjes nu de lentekriebels
het land inkomen.

Ben je nieuwsgierig naar wat je kunt
kokerellen met kruiden, bessen en
vruchten uit het bos?

New Musica, een afdeling
van Muziekvereniging De
Heidebloem, zorgt voor de
gepaste muzikale noot onder leiding van Sander van
der Kloot!

Een gids leidt je door een prachtig
stukje natuur, toont wat eetbaar is
en laat je ter plaatse proeven van
heerlijke lekkernijen (aperitief, soepje,
quiche, gebak,...).

zo 28/04
14u00 - 16u00
Vertrek Dienst Toerisme,
Putsesteenweg 131
Org: Gemeente Kalmthout
€ 10,00 • kinderen € 5,00
Inschrijven:
03 666 61 01
toerisme@kalmthout.be
www.visitkalmthout.be
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VOLGENDE EDITIE

COLOFON

Drie keer per jaar geeft de gemeente de Cultuurkalender Kalmthout uit. De meest in het oog
springende culturele activiteiten nemen we daarin gratis op. In de volgende editie staat het
aanbod van mei tot en met augustus 2019.
De deadline om je activiteiten door te geven, is zondag 17 maart 2019.
Dat doe je via www.uitdatabank.be.
Welke info moet je zeker vermelden?
• Naam activiteit
• Korte omschrijving
• Organisator
• Datum, begin- en einduur
• Locatie
• Prijs (ook als het gratis is)
• Contactgegevens voor meer info (website,
e-mail, telefoonnummer)
• Ticketinfo (reserveren of niet, hoe tickets
bestellen…)
• Een kwalitatieve foto

Voorwaarden voor de activiteiten zelf:
• Zich in de culturele sfeer bevinden
• Binnen de periode mei tot en met 		
augustus 2019 plaatsvinden
• Op een locatie in Kalmthout plaatsvinden
of een activiteit buiten Kalmthout, maar
door een Kalmthoutse vereniging georga
niseerd (neem in dit geval contact op met
de cultuurdienst via cultuur@kalmthout.be
of 03 620 22 66).

De cultuurdienst van Kalmthout heeft de eindbeslissing over het publiceren van activiteiten in de
cultuurkalender.

REDACTIE
Cultuurdienst Kalmthout
Chalet achter gemeentehuis
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout
03 620 22 66
cultuur@kalmthout.be
VORMGEVING
Communicatiedienst Kalmthout
Chalet achter gemeentehuis
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout
03 620 22 16
info@kalmthout.be
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Gemeente Kalmthout
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout

