De bestelde tickets voor voorstellingen
40-45 in de loop van de maand december,
zullen begin december verstuurd worden.
Gelieve hiervoor niet te telefoneren.

KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
 BELANGRIJK : voor de productie van Cultuur in EIGEN Huis van 16 november










2018 en voor het benefietconcert van 26 november moet u inschrijven via mail
naar jeff.koyen@telenet.be
Cultuur in EIGEN Huis: ondertussen is de kop er af en beleefden we een zeer
geslaagd optreden met de jonge gasten van de groep Folkk. U kunt nu reeds
inschrijven voor alle voorstellingen van. De prijzen zijn voor elke voorstelling dezelfde.
De belangstelling voor de musical 40-45, die in oktober 2018 in première ging is heel
groot. Info over parking en beschikbare plaatsen vindt u in deze maandkalender.
Aub betaal uw tickets dadelijk na bestelling!
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.
Op het ogenblik hebben we, met uitzondering van de productie 40 - 45, nog voldoende
plaatsen voor de aangebonden voorstellingen.
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 privé-adres : 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
01.11.2018
16.11.2018
16.11.2018
21.11.2018
26.11.2018
November 2018
01.12.2018
02.12.2018
19.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
26.12.2018
29 en 30.12.2018
25.01.2019
08.02.2019
15.02.2019
15.02.2019

40 – 45 – (Musical) vip, cat 1 en 2
Wouter Deprez - Levend & Vers
Cultuur in EIGEN Huis – Raf Van
Brussel
40 – 45 – (Musical) cat 1 plaatsen
Raymond van het Groenewoud
Mystiek Myanmar rondreis
Ene gast, twee bazen (toneel)
Scala en Kolacny-brothers
40 – 45 – (Musical) vip en cat 2

VOLZET
AFGESLOTEN
Capenberg

40 – 45 – (Musical) vip, cat 1
Krakers Onder De Kerstboom
40 – 45 – (Musical) cat 1
Winter-Revue 2018
Cultuur in EIGEN Huis –Astrid
Nijgh
Drie Zusters – Toneel – Zuidpool
Natalia & Jef Neve
Cultuur in EIGEN Huis – Sarah
D’Hondt

Puurs
Fakkeltheater – Rode Zaal
Puurs
Elckerlyc-theater
Capenberg

VOLZET
DeSingel Antwerpen
VOLZET
Elckerlyc-theater
AFGESLOTEN
Puurs

CC Berchem
VOLZET
Capenberg

Al zeker op het KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
15.03.2019
16.03.2019
23.04.2019
26.04.2019

Cultuur in EIGEN Huis – Jan Laurens
Dierickx
Who’s afraid of Virginia Woolf – Toneel
Salut La copine
Cultuur in EIGEN Huis – Jean Bosco
Safari

Capenberg
CC Berchem
CC Berchem – matinee
Capenberg

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 16 november 2018 heeft de tweede 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
RAF VAN BRUSSEL

Hij brengt met zijn muzikanten van “Brussels by Night” een dansbare mix van
klassiekers, recente hits en ook een speellijst met de beste hits van de
afgelopen decennia.
OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent u
welkom vanaf 18.30 uur.
Menu buffet: eenden mousse met monbazillacgelei en garnituur of zalmcarpaccio
met mosterd dillesaus – varkenswangetjes met Rodenbach, koninginnenmelange en
kroketten – scampis met bladspinazie Hollandsesaus en puree

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 16 november 2018 brengen we
Raf Van Brussel. Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u uitzonderlijk via email
aan jeff.koyen@telenet.be.
Tickets inclusief eten kosten 36 euro per stuk bestelt u uitzonderlijk via email aan
jeff.koyen@telenet.be
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Benefiet concert Raymond van het
Groenewoud
Normale Prijs
DeSingel –Blauwe Zaal
Maandag 26 november om 20.00 uur

KVE-Prijs
9,00 EUR KVE-Leden
10,00 EUR niet leden

Eind 2014 lanceerde de Stichting Conservatorium Antwerpen het project "Save the Piano"
met de ambitie om op 5 jaar 87 piano’s ofwel te vervangen ofwel te restaureren.
Ondertussen werden aankopen en restauraties gerealiseerd voor een marktwaarde van
niet minder dan €600.000. De finale komt in zicht. De aankoop van een 4-tal buffetpiano’s
en enkele kleinere restauraties staan gepland … en de aankoop van een Steinway
concertvleugel lonkt.
Jaarlijks organiseert de Stichting een benefietconcert met een hoogstaand artistiek
programma, eerste rang uitvoerders. In 2018 huldigen we voor het eerst een
persoonlijkheid uit de lichte muziek, niemand minder dan Raymond van het

Groenewoud. Samen met zijn band, enkele gastmusici en het Symfonieorkest
Conservatorium Antwerpen staat hij garant voor een schitterend programma.
De opbrengst van deze benefietavond gaat integraal naar het project Save the Piano.
Voor deze prachtige muzikale avond betalen KVE-leden 9 euro, niet leden betalen 10
euro.

plaats: deSingel, Blauwe Zaal - Desguinlei 25 Antwerpen – aanvang 20 uur
Tickets ontvangt u ter plaatse.

Ditmaal uitzonderlijk reserveren en dit voor 10 november via mail naar
jeff.koyen@telenet.be
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 9 EUR voor “Raymond van het Groenewoud” op 26/11/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

40 – 45 (musical)
Zaterdag 22/12/2018
om 17 uur

Weekend
Luxe 95 EUR
Cat 1 70 EUR
Cat 2 60 EUR

niet KVE leden

KVE-prijzen
Luxe 86 EUR Luxe 83 EUR
CAT 1 65 EUR CAT 1 61 EUR
CAT 2 55 EUR CAT 2 52 EUR

BELANGRIJK : 40 – 45 Musical

-

De bestelde tickets voor voorstellingen in de loop van de maand december, zullen
verstuurd worden begin december. Gelieve hiervoor niet te telefoneren. Van zodra
de tickets verstuurd zijn, zullen we dit laten vermelden als een banner op de
website WWW.kve-maandkalender.be. Het volstaat dus om daar te gaan kijken om
te weten of uw tickets al dan niet verstuurd zijn.

-

Een parkeerplaats vraagt u best op voorhand aan. Dit doet u door in Google “40 45
parking” in te geven. In de aangeboden website, kiest u de datum van uw
voorstelling. U kiest het type parking en betaalt via internet. Uw parking ticket wordt
daarna via mail naar u verzonden.

-

Op het ogenblik hebben we nog slechts enkele plaatsen ter beschikking. Voor
zaterdag 22 december heeft u vandaag nog de keuze uit 8 luxe tickets en 13 cat 1
tickets.

-

De productie 40 – 45 wordt nog door gespeeld tot in maart 2019 en mogelijk nog
langer. In december zullen we waarschijnlijk nieuwe opties publiceren, zodat
belangstellenden van onze verminderde prijzen kunnen genieten.

De voorstelling heeft plaaats op een site van Montea vlakbij de kruising van de A12
en de N16 in Puurs. Als u kiest voor de duurste luxe plaatsen, heeft u een plaats op de
eerste 7 rijen. U krijgt een drankje na de voorstelling en per twee personen een
programmaboek. Cat 1 is vanaf rij 8 tot rij 19. Kiest u voor Cat 2 dan zit u op rij 20 of 21.
De voorstelling duurt +/- 1:45, de foyer is afhankelijk van de voorstelling +/- 2 uur op
voorhand open.

Ondertussen hebben we al meer dan 700 tickets voor deze voorstelling verkocht.
Gelieve uw tickets na bevestiging van uw gereserveerde plaatsen dadelijk te
betalen. Wees gerust alles wordt zorgvuldig genoteerd en bijgehouden.
====================================================================

Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij ..... Luxe plaatsen aan 83 EUR voor “40 - 45” op ………. 2018 (x)
Bestelt hierbij ...... CAT 1 plaatsen aan 61 EUR voor “40- 45” op ………. 2018 (x)
Bestelt hierbij ...... CAT 2 plaatsen aan 52 EUR voor “40- 45” op ………. 2018 (x)
(x) Datum van uw keuze invullen of in uw mail vermelden
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Ene gast, twee bazen
Elckerlyc-theater
Normale Prijs
Zaterdag 1 december 2018 om 20.15 uur 30,50 EUR

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

Eigenlijk is deze komedie gebaseerd op Carlo Goldoni’s theaterklassieker uit de
achttiende eeuw, “Knecht van twee meesters”. Een typisch stijlvoorbeeld van de
Commedia dell’Arte. In 2011 ging “One man, two guvnors” van auteur Richard Bean in
première in Londen, gevolgd door een internationale tour. Het stuk speelt zich af in de
vroege jaren ’60 waarbij het hoofdpersonage werkt voor twee totaal verschillende bazen
die dit niet weten van elkaar. Wat volgt is een heerlijke komedie waarin allerlei bizarre
personages opduiken. Het publiek krijgt een hilarische voorstelling voorgeschoteld.
Theaterrecensenten waren wereldwijd laaiend enthousiast over dit stuk. “One man, two
guvnors” kreeg talloze nominaties en prestigieuze theaterprijzen. Een veelbelovend

vooruitzicht voor het Vlaams theaterpubliek... En een uitdaging voor Stany Crets en De
Komedie Compagnie.
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 18 EUR voor “Ene gast, twee bazen” op 1/12/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Krakers Onder De Kerstboom
Fakkeltheater – Rode Zaal
Zaterdag 22 december om 20.30 uur

Normale Prijs
29,00 EUR

KVE-Prijs
23,00 EUR KVE-Leden
27,00 EUR niet leden

Twee inbrekers Ben Van Boven (Sven De Ridder) en Lesley Govaert (Mieke Laureys)
hebben het op dezelfde villa gemunt en kiezen dan ook nog eens exact dezelfde avond uit
om er hun slag te slaan. Ze geraken het niet eens over wie wat mag meenemen en doen
dan maar een beroep op hun vaste heler (Brik Van Dyck) om hen te helpen de buit ‘eerlijk’
te verdelen. Als Didier (Herman Verbruggen) en Marie-Christina (Nicoline Hummel),broer
en zus van de afwezige eigenaar, onverwacht op bezoek komen, rest onze krakers geen
andere mogelijkheid dan zich voor te doen als de house sitters.
KRAKERS ONDER DE KERSTBOOM is een vrolijke kerstcomedy van Sven De Ridder en
Brik Van Dyck voor de ganse familie.
Regie: Sven De Ridder
Cast: Herman Verbruggen, Mieke Laureys, Sven De Ridder, Brik Van Dyck, Nicoline
Hummel
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 23 EUR voor “Krakers onder de Kerstboom” op 22/12/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.
Winter-Revue 2018
Elckerlyc-theater
Zaterdag 29 december 2018 - 20.15 uur
Zondag 30 december 2018 om 15 uur

Normale Prijs
39,00 EUR

KVE-Prijs
26,00 EUR KVE-leden
29,00 EUR Niet leden

KVE Cultuur heeft goede plaatsen gereserveerd voor de vierde editie van de Winterrevue.
Regisseur Stany Crets is opnieuw creatief brein van dienst.
De vorige editie met Herbert Flack was een groot succes! Ook dit jaar bestaat de
basiscast uit Dirk Van Vooren, Britt Vanderborght, Patrick Onzia, en Ann Van den Broeck.
Ze worden aangevuld met Shana Pieters en Laurenz Hoorelbeke. 1 of 2 special mystery
guests zullen later nog bekend gemaakt worden.

Wat mag u verwachten: een voorstelling van Winterrevue is meer dan een schitterende
liveshow op scène. Het is evengoed een warm welkom in de foyer, een interactie met het
publiek tijdens de voorstelling, gezellig samen bij een drankje in de foyer. Men haalt alles
uit de kast om er een topbelevenis van te maken. Tijdens de feestdagen kijkt iedereen uit
naar die zorgeloze portie "feel good" met de nodige glamour en glitter. En jawel, dit jaar
dus weer met een nieuwe Winterrevue!
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 26 EUR voor “Winter-Revue” op 29/12/2018
Bestelt ...... plaatsen aan 26 EUR voor “Winter-Revue” op 30/12/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

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, Victoriaabaars met medoterraanse
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
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
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 KVE-Cultuur.

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

KVE-CULTUUR : REIS INFORMATIE
Al liggen de reisdoelen en periodes voor 2019 nog niet honderd procent vast, de
kans is groot dat we naar Zweden al dan niet in combinatie met Noorwegen zullen
gaan en naar Zambia en Botswana. Ook Cyprus is een kanshebber.
Als u belangstelling heeft voor één deze reisdoelen laat het weten aan
gie.janssenstolleneer@skynet.be en u ontvangt later informatie van zodra
beschikbaar.

