
 
 

KVE-CULTUUR  :  NIEUWTJES 

  

◼ Tickets voor optredens in Corso haalt u af aan de balie  

de dag van het optreden met vermelding KVE-Cultuur 

en uw naam.  

◼ Nieuw Nekka Nacht  28 april  - snel reageren dus. 

◼ Edith en Simonne was een schitterende voorstelling. 

Jammer voor wie het gemist heeft. Once dat op 10 juni 

op onze planning staat, is een productie van dezelfde 

organisatie De Speling. Het is een herneming en een 

dikke aanrader.  

◼ In juli zullen we bij voldoende belangstelling opnieuw 

een fietsverlof organiseren. 

◼ We zijn gestart met de inschrijvingen van onze  rondreis 

in Noord en Midden Portugal. Zie rubriek Reis 

Informatie. 

◼ Na  twee ellendige Corona jaren  en een jaar met 

onbetrouwbare luchtverbindingen zal onze rondreis in 

Argentinië en  Chili in 2023 eindelijk kunnen 

doorgaan. Zie rubriek Reis Informatie. 

 

◼ Als uw mailadres of huisadres verandert of als je je werkplek definitief verlaat,  
laat het ons weten, zodat we ons bestand kunnen aanpassen. Het is niet omdat 
u het hebt laten weten aan een andere afdeling van KVE dat wij het ook weten. 

◼ U krijgt van ons altijd een bevestiging dat uw plaatsen gereserveerd zijn. Als we in 
verlof zijn, zal dit gebeuren na onze thuiskomst.  

◼ U krijgt altijd tijdig informatie hoe u de tickets van een voorstelling, waarvoor u 
inschreef,  zult bekomen.  

◼  Eventuele vragen over de beschikbaarheid van plaatsen kunnen gesteld worden 
aan  

*  Gie Janssens-Tolleneer 0475 55 05 19, Gie.Janssenstolleneer@skynet.be 
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be 

 

mailto:jeff.koyen@telenet.be


HOE TICKETS BESTELLEN? Uw mails richt u aan 
Gie.janssenstolleneer@skynet.be. Als u uw tickets met een e-mail bestelt, hoeft u me 
geen inschrijvingsstrook op te sturen. Post 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). 

 

        KVE-CULTUUR  : PROGRAMMA 

 
 

01.04.2023 Drie Dozijn Rode Rozen - Toneel Afgesloten 

28.04.2023 Nekka Nacht Lotto Arena 

04.06.2023 Scala & Kolacny Brothers Singel - Blauwe Zaal 

10.06.2023 Once – Muziek Theater Fakkel Theater – Zwarte zaal 

11 en 17.06.2023 Ik heb je lief  - theater EWT Theater 

xx.06.2023 Rondreis in Portugal  

xx.10.2023 Rondreis in Argentinië en Chili Uitgesteld naar 2023 

 
                           

        KVE-CULTUUR  : ONZE AANBIEDINGEN  

 
 

Nekka  
Lotto Arena 

 
Normale Prijs 

 
KVE-Prijs 

Zaterdag  28 april 2023 om 20.30 uur  36,00 EUR Rang 1 
31,00 EUR Rang 2 

31,00 EUR  Rang 1 
26.00 EUR  Rang 2 

 
 

 
Na enkele jaren afwezigheid komt Nekka-Nacht, hét festival van het Nederlandstalige 
lied, in 2023 terug met uiteraard een avond vol Nederlandstalige muziek en met het 
vertrouwde concept van de centrale gast. Voor de nieuwe editie wordt Mama’s 
Jasje de centrale gast. Mama’s Jasje scoorde tal van hits waaronder ‘Als De Dag 
Van Toen’, ‘Teken Van Leven’, ‘Zo Ver Weg’ ‘Laat Me Alleen’ en ‘Het Is Over’ die in 
het collectief geheugen gegrift staan. 
De band rond Peter Vanlaet is met 1,4 miljoen albums immers één van de 
bestverkochte Belgische artiesten. In 2020-2021 vierde Mama’s Jasje hun 
30e verjaardag. Naar aanleiding hiervan kwam het album ‘De Jaren Van Verstand’ 
uit. Een dubbelalbum met de grootste hits, songs die Peter bracht in Liefde Voor 
Muziek en nieuw werk. 
Dit jaar volgt er opnieuw een hoogtepunt want dan is Mama’s Jasje – één nacht 
alleen – de centrale gast op Nekka-Nacht! 
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Naam en Voornaam : ……………………………………………………………….. 
Adres of Werkplaats  : ……………………………………………………………….                                      
Telefoon : ……………………………………………………………………………                  
Bestelt ...... tickets aan 31 EUR voor “Nekka Nacht’” op 28/04/2023 
Bestelt ...... tickets aan 26 EUR voor “Nekka Nacht’” op 28/04/2023 
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur. 

 
 
 
 
 

SCALA en de Kolacny Brothers 
Singel Blauwe Zaal  Antwerpen 

Normale Prijs KVE-Prijs 

Zondag 4 juni 2023 om 20 uur 45.00 EUR  43.00 EUR  KVE-leden 
43.00 EUR Niet leden 

Scala en Kolacny-brothers brengen de GLOAMING-tournee voor het eerst naar 
Antwerpen 
GLOAMING betekent “avondschemering”. Zoals na een lange dag de zon in diverse 
kleuren en schakeringen ondergaat. Dat gevoel roept de muziek van Scala op. 
Opnames van Scala werden de voorbije jaren veelvuldig in diverse Hollywood-
producties gebruikt. De typische klank van Scala versterkt op een onnavolgbare 
manier de emoties op het witte scherm. Ook live weten de stemmen van de meisjes 
van Scala steeds te beklijven. In GLOAMING selecteren de broers Kolacny voor u de 
absolute muzikale Scala-hoogtepunten uit hun Hollywood-repertoire. 
Scala is uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia. 

 

 

Wij hebben prima plaatsen in de blauwe zaal van deSingel op rijen 8, 9 en 10 

Tickets die voorheen betaald zijn, hebben we goed genoteerd en blijven 

uiteraard geldig.  

Naam en Voornaam : ……………………………………………………………….. 
Adres of Werkplaats  : ……………………………………………………………….                                      
Telefoon                    : ………………………………………………………………. 
Bestelt ...... tickets aan 43 EUR voor “Scala” op 4/06/2023 
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur. 

 



Once 
Fakkel theater Zwarte Zaal 

 
Normale Prijs 

 
KVE-Prijs 

Zaterdag 10 juni 2023 om 20 uur  25,00 EUR  22,00 EUR  KVE-leden 
22.00 EUR Niet leden 

Het verhaal van een man die liefde en muziek opgaf en het meisje dat hem 
inspireerde om weer te dromen. 

Vanaf de allereerste noot treft Once je recht in het hart en laat je nooit meer 
los.  Deze “out of the box” musical is de enige show met muziek die een Academy 
Award, een Grammy Award, een Olivier Award en een Tony Award heeft gewonnen. 
 
In de straten van Dublin worden een Ierse muzikant en een Tsjechische immigrant 
samengedreven door hun gedeelde liefde voor muziek. In de loop van een turbulente 
week evolueert een onverwachte vriendschap snel tot een krachtig maar 
gecompliceerd liefdesverhaal, onderlijnd door emotioneel geladen folkmuziek.  
Met alle magische liedjes uit de veelgeprezen film, waaronder het met een Oscar 
bekroonde "Falling Slowly", raakt deze mooie, vreugdevolle show een onvergetelijke 
snaar bij het publiek en spreekt de kracht van muziek om ons allemaal te verbinden. 

Na het succes vorig jaar, nu hernomen. Gebaseerd op de film van John Carney 
 
 

Naam en Voornaam : ……………………………………………………………….. 
Adres of Werkplaats  : ……………………………………………………………….                                      
Telefoon : ……………………………………………………………………………                  
Bestelt ...... tickets aan 22 EUR voor “Once” op 10/06/2023 
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur. 

 
 

Ik heb je lief 
EWT theater 

Normale Prijs KVE-Prijs 

Zondag 11 juni om 15 uur 
Zaterdag 17 juni 2023 om 20.15 uur 

22.00 EUR  19.00 EUR  KVE-leden 
22.00 EUR Niet leden 

 
We sturen allemaal tientallen sms'jes of whatsappjes per dag zonder er vaak bij na te 
denken. Maar wat als je de verkeerde sms verstuurt naar je ex in plaats van je nieuw 
lief? Het ene misverstand stapelt zich boven op het andere en de oplossing lijkt 
steeds verder en verder weg. 
Auteur: Sebastien CASTRO – Regisseur: Frank DE KAEY 
Acteurs: Mathias DANEELS, Daphne PAELINCK, Sandrine VAN HANDENHOVEN, 
Pieter VAN KEYMEULEN, Mike WAUTERS, Dorothy WUYTS 
 

Naam en Voornaam : ……………………………………………………………….. 
Adres of Werkplaats  : ……………………………………………………………….                                      
Telefoon                    : ………………………………………………………………. 
Bestelt ...... tickets aan 19.00 EUR voor “Ik heb je lief” op 11/06/2023 
Bestelt ...... tickets aan 19.00 EUR voor “Ik heb je lief” op 17/06/2023 
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur. 



KVE-CULTUUR  :  REIS INFORMATIE 

 
 

10 daagse rondreis Portugal 
Dinsdag 20 juni tot donderdag 29 juni 2023 

De inschrijvingen zijn gestart 
 

Tijdens onze reis zullen we het noorden en het midden van Portugal doorkruisen. 
Uiteraard gaan we naar de twee belangrijkste steden Lissabon en Porto. We gaan 
naar de Douro vallei en de Minho streek. We komen in Alcobaça, Batalha, 
Coimbra, Aveiro, Sintra, Cascais, Obidos, Guimarães en andere plaatsen. Het 
wordt een reis met vooral genieten bij mooie ervaringen en geen tocht van kerk naar 
kerk. Boottochtjes in Aveiro, Porto en de Douro vallei zullen zeker in de smaak 
vallen. Ik ben er in geslaagd om een getalenteerde Vlaamse gids te vinden, die ons 
tijdens de volledige rondreis van haar kennis van het land zal laten genieten. 
Geluidsversterking met oortjes is voorzien. 
 
 

Een sympathieke dame zoekt een reisgenote om de kamer 
te delen. Indien interesse laat iets weten. 
 
 

Als u belangstelling heeft voor één beide reisdoelen laat 
het weten aan gie.janssenstolleneer@skynet.be en u 
ontvangt dadelijk alle nodige informatie  
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Hoogtepunten van Argentinië en Chili 
Een DROOMREIS – 22 Dagen 

 
Ons programma van deze droomreis is klaar. Deze fantastische veelzijdige 
natuurreis zal doorgaan in het najaar van 2023 met vertrek op 16 oktober.  We 
keren terug op 6 november. Dit wordt een onvergetelijke reis met de meest 
indrukwekkende watervallen ter wereld Iguazu, unieke zeedieren exploratie bij 
het schiereiland Valdés, de onvergetelijke gletsjer wereld nabij El Calafate, 
Bariloche het Zwitserland van Argentinië, Buenos Aires het Parijs van Zuid 
Amerika met aandacht voor de tango, de expressieve schoonheid van het 
nationaal park Torres del Paine en nog veel meer. 
 
reisprogramma:  Iguazu watervallen 2 nachten; Buenos Aires 3 nachten;  
Bariloche 3 nachten; Calafate 3 nachten; Torres del Paine 3 nachten; Valdés 3 
nachten; Buenos Aires 1 nacht 
 

Snel zijn want deze uitgestelde reis omwille van Corona is 
bijna volgeboekt.   
Een sympathieke dame, die ingechreven is, zoekt een 
reisgenote om de kamer te delen. Indien interesse laat iets 
weten. 
 



 
 

  

  

  

 
 


