KVE-CULTUUR : NIEUWTJES

 Het authentieke Myanmar wordt ons reisdoel in november 2018.
 Al is 2018 nog veraf, de belangstelling voor de musical 40-45, die in oktober 2018 in première gaat








is groot. Wil u verzekerd zijn van goede plaatsen, schrijf dan nu in.
De data voor het volgende seizoen van Cultuur in EIGEN Huis liggen vast:
17 nov,19 jan, 4 feb, 16 maart en 20 april. U kunt al inschrijven voor de eerste drie optredens.
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 nog voldoende plaatsen voor alle 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
17.11.2017
24.11.2017
27.12.2017
19.01.2018
18.10.2018
01.11.2018

Cultuur in EIGEN Huis - Mama’s
Jasje
Hotel Vocal special edition
Michael Van Peel overleeft
Cultuur in EIGEN Huis – The
Vintage Club
40 - 45 – (Musical)
40 - 45 – (Musical)

Capenberg Boechout
Fakkeltheater Rode Zaal
Arenberg
Capenberg Boechout
Beveren
Beveren

Volgende activiteiten staan reeds op het KVE-Cultuurprogramma
04.02.2018
16.03.2018
20.04.2018

Cultuur in EIGEN Huis - Teyata
Cultuur in EIGEN Huis - No Angry
Young Man
Cultuur in EIGEN Huis - Shi

Capenberg Boechout
Capenberg Boechout
Capenberg Boechout

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 17 november heeft de eerste 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 Mama’s Jasje.
Mama’s Jasje, de hitgroep rond Peter Vanlaet die in de jaren ’90 tal van nummer 1-hits scoorde, is
helemaal terug met de nieuwe single ‘Valt Het Op’. Mama's Jasje is een Vlaamse popgroep met
een Nederlandstalig repertoire. De groep werd in 1990 opgericht rond Peter Van Laet. Met meer dan
1,4 miljoen verkochte platen staan ze in de top 100 van best verkochte Belgische artiesten.
Herkenbare nostalgische liedjes zoals ‘Zo ver weg’ , ‘Als de dag van toen’ , ‘Doe het licht
maar uit’ in een opgefrist modern kleedje, pure nostalgie met een frisse kwinkslag, dat is wat u mag
verwachten. Deze productie is een samenwerking met Lions Antwerpen Metropool voor haar goede
doelen.
OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent u welkom vanaf
18.30 uur.
Menu buffet: Wildpastei met seizoen garnituur - Mousse van geitenkaas met ham en vijgen Wildragout met kroketjes - Kabeljauw in een kruidensausje

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 17 november 2017 brengen we Mama’s
Jasje
Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch
op het nummer 0475 55 05 19 of 03 322 04 22
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
of 03 322 04 22
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 979-3993298-07 van KVE-Cultuur.

“Hotel Vocal Special Edition ”
Normale prijs
Fakkeltheater Rode Zaal
Vrijdag 24 november 2017 om 20.30 uur 26,00 EUR

KVE-prijs
24,00 EUR

Bent u klaar voor top amusement. Twee van Vlaanderens beste stemmen, met name
Barbara Dex en Sandrine brengen voor u een combinatie van pop, soul, chansons en
een hoop muzikale verrassingen.
Sandrine is de Vlaamse soulstem bij uitstek.
Barbara Dex heeft zich ontwikkeld als een allround zangeres, die vrijwel alle genres
aankan.
Muzikaal wordt u in de watten gelegd door een zevenkoppig live orkest, onder leiding
van Pol Vanfleteren.
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 24 EUR voor “Hotel Vocal Special Edition” op 24/11/2017
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

“Michael Van Peel overleeft ”
Normale prijs
Arenberg
Woensdag 27 december 2017 om 20.15 20,00 EUR
uur

KVE-prijs
16,00 EUR

De misnoegdheid grijpt vrolijk om zich heen. Amerika wordt geleid door een kwaaie cavia op een
oranje leren zetel. Terreur teistert het oude continent. Maar dat kan de Belgen niet meer deren. Angst
is even banaal geworden als files, staatshervormingen en graaiende politici. Tijd voor een feestje.
Eén voor allen. Eén voor één!
De eindejaarsconference van Michael Van Peel is intussen een vaste waarde in de theaters!

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 16 EUR voor “Van Peel” op 27/12/2017
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Op vrijdag 19 januari 2018 heeft de eerste 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 The Vintage Club.
Erik Van Neygen, Roel Van Bambost en Hans de Booij brengen hun songs van de vorige eeuw en
bewijzen dat mooie muziek tijdloos is. U herkent ongetwijfeld vele nummers, maar u zult ook vergeten
pareltjes ontdekken. Alle drie hebben ze een verhaal te vertellen, elk in zijn eigen stijl: folk, country en
chanson. Ze zullen ook nummers vaan hun grote idolen brengen. Ze begeleiden zichzelf en elkaar,
ondersteund door twee muzikanten (gitaar en piano). In deze akoestische bezetting zin mooie
melodieën belangrijker dan decibels. 'Poëzie op een notenbalk, zoals men het ooi wel noemde. Een
nostalgische avond met de mooiste luisterliedjes ligt op u te wachten

OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent u welkom vanaf
18.30 uur.
Menu buffet: Kip in de oven met een kaaskorstje - Zalmcurry met paksoi en rijst - Dessertenbuffet

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 19 januari 2018 brengen we The Vintage
Club.
Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch
op het nummer 0475 55 05 19 of 03 322 04 22
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
of 03 322 04 22
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 979-3993298-07 van KVE-Cultuur.

40 – 45 (musical)

Week prijzen
Donderdag 18 oktober Luxe 90 EUR
2018 om 20.30 uur
Cat 1 65 EUR
Cat 2 55 EUR

niet KVE leden

KVE-prijzen
Luxe 81 EUR Luxe 78 EUR
CAT 1 59 EUR CAT 1 56 EUR
CAT 2 50 EUR CAT 2 47 EUR

2018 is nog veraf, maar de vraag is groot. Uiteraard zullen er bij succes zo goed als zeker speeldata
bijkomen.
Kosten nog moeite worden gespaard om van de musical 40-45 een onvergetelijk spektakel te maken.
Met de hulp van de mecenas Fernand Huts wordt in Beveren een nieuwe zaal gebouwd. 335.000
personen kwamen kijken naar de musical 14-18 in de Nekkerhal te Mechelen. Voor 40-45 verwacht
men nog meer volk, die op rijdende tribunes zullen plaats nemen. Frank van Laecke zal voor de regie
zorgen. De première is voorzien voor 7 oktober 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Om er zeker op tijd bij te zijn, kunt u nu al plaatsen boeken voor donderdag 18 oktober
2018. 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.
Het verhaal van 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis
Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn
hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede
Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van
Staf en Louis… Het Antwerps gezin wordt gevolgd doorheen de oorlog. Het wordt een soort filmische
reis langs verschillende locaties die door de oorlog getroffen werden. Alles draait ook rond de vraag
wat oorlog met een mens doet en wat mensen in die omstandigheden tot bepaalde keuzes brengt.
Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij als...... Luxe plaatsen aan 78 EUR voor “40 - 45” op 18 oktober 2018
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 56 EUR voor “40- 45” op 18 oktober 2018
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 47 EUR voor “40- 45” op 18 oktober 2018
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

We hebben ook een optie genomen voor de voorstelling van 1 november om 14.30 uur. Vermits dit
een feestdag is, liggen de prijzen 5 euro hoger. Maar mogelijk vindt u dit gemakkelijker omdat het
een namiddag voorstelling is.
Gert Verhulst: “335.000 mensen kwamen kijken naar 14-18. Het was overweldigend. Avond na avond
staande ovaties, ontelbare positieve reacties van ontroerde toeschouwers. Ik ben ervan overtuigd dat
we met deze nieuwe musical een verhaal gaan vertellen dat minstens zo aangrijpend is, maar
tegelijkertijd toch helemaal anders.”

40 – 45 (musical)
Woensdag
1 november 2018
om 14.30 uur

Week prijzen
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

Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij als...... Luxe plaatsen aan 83 EUR voor “40 - 45” op 1 november 2018
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 61 EUR voor “40- 45” op 1 november 2018
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 52 EUR voor “40- 45” op 1 november 2018
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

KVE-CULTUUR : REIS INFORMATIE

Op het ogenblik werken aan het programma van een reis naar Myanmar. Het vroegere Birma, is een
van de laatste ongerepte parels van Azië. Door de jarenlange isolatie bleven de rijke cultuur en
tradities ongeschonden en dat maakt dit reisdoel zo bijzonder interessant. Hoogtepunten van de reis
zullen zeker zijn: de voormalige hoofdstad Yangon, de enorme historische vlakte buiten Bagan, het
prachtige Mandalay met rondom de voormalige koningssteden en het schitterende Inle meer met zijn
schilderachtige omgeving. Dit meer is omgeven door heuvels en bergen. De Intha-stam woont er in
zeer eenvoudige paalwoningen op het water van het Inle meer en verbouwen groenten op drijvende
tuinen.
Myanmar zal ongetwijfeld een blijvende indruk op u nalaten.

Heeft u belangstelling voor deze reis, stuur een mailtje naar Gie.janssenstolleneer@skynet.be en u
verneemt later alle informatie wanneer deze beschikbaar is.

