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VOORWOORDCULTUUR VERWARMT

Het is putteke winter. Dan durven we al eens wat meer binnen te blijven, onder een dekentje op de 
zetel, gezellig tafelen met de gezinsleden of een serie in één ruk uitkijken op televisie. Niks mis mee, 
maar in deze cultuurkalender geven we je maar liefst 97 redenen om toch buiten te komen. Want 
cultuur verwarmt...

Zin om de kilte weg te lachen? Drie bekende stand-up comedians helpen je daar graag bij: Kamal 
Kharmach, William Bouva en Jan Jaap Van der Wal komen dit voorjaar naar onze gemeente. Of filoso-
feer je liever over het leven? Dan kan je kiezen uit een tiental lezingen.

De cultuurdienst van de gemeente Kalmthout selecteerde enkele sociaal geïnspireerde theatervoor-
stellingen: De Drankduivel (over alcoholverslaving), Het Gewonnen Kind (over leven met een beper-
king) en Heel-Huids (een familievoorstelling over het uiterlijk en het innerlijk). Interessante onderwer-
pen, sowieso.

Tegen het einde van deze cultuurkalender zitten we alweer in de lente. De verschillende harmonieën 
van onze gemeente vieren dat met enkele fantastische concerten. Gaat dat zien, gaat dat horen! Ook 
aan kinderen werd gedacht: vooral in de krokus- en paasvakantie zijn er leuke activiteiten. Denk maar 
aan een bezoekje aan het Suske- en Wiske museum of het Bijenteeltmuseum. Altijd toppers!

Dit is maar een greep uit het cultureel aanbod in Kalmthout dit voorjaar. Zet je nog even gezellig in 
de zetel met deze nieuwe cultuurkalender en je agenda... Je zal snel merken dat je tijd te kort hebt.

Wil jij je activiteit ook graag laten opnemen in de volgende  cultuurkalender? Geef dan alle informatie 
door via www.uitdatabank.be. Daaruit selecteren we alle culturele activiteiten voor deze brochure. 
Heb je hulp nodig om je activiteit online te plaatsen of heb je geen computer? Dan kan je terecht bij 
Digidak in het dienstencentrum De Groten Uitleg of in de Bib Kalmthout.

Lukas Jacobs Silke Lathouwers 
burgemeester schepen van cultuur
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KUNST IN HET GEMEENTEHUIS: 
HUGH VAN SPAENDONK

03/01 - 28/02
ma 09 - 12 uur 
  13.30 - 16.30 uur 
  18.30 - 20 uur 
di:  09 - 12 uur 
wo:  09 - 12 uur 
  13.30 - 16.30 uur 
do:  09 - 12 uur 
vrij:  09 - 12 uur 
za: 09 - 11 uur

Gemeentehuis Kalmthout, 
Kerkeneind 13

03 620 22 66, 
cultuur@kalmthout.be

Tijdens de maanden janu-
ari en februari maak je in de 
gang van het gemeentehuis 
kennis met de aquarellen van 
Hugh Van Spaendonk. 

Hugh is één van de eerste le-
den van de schildersgroep 
Vriendenkring ’t Palet. In 
1977 startte hij met tekenen 
en schilderen in deze groep 
in het toenmalig Gasthof De 
Buizerd op de Putsesteen-
weg. Al snel bleek zijn voor-
liefde voor de Kalmthoutse 
Heide, wat tot op heden nog 
altijd zijn favoriete schilder-
item is gebleven. Hij is een 
typische hedendaagse land-
schapsschilder die de traditie 
van de Kalmthoutse school in 
ere houdt.

Wie interesse heeft om ten-
toon te stellen, neemt con-
tact op met de cultuurdienst.

07/01 - 31/03
di, 10 - 12 uur

DC De Groten Uitleg, 
Kerkeneind 20

€ 45,00

inschrijven 
03 641 63 54 
dienstencentrum@kalmthout.be

In deze lessen worden de 
beginselen van het waarne-
mingstekenen verder geoe-
fend, maar de cursisten gaan 
nu ook werken in verschil-
lende technieken: niet enkel 
het tekenpotlood maar ook 
houtskool, krijt, inkt, enzo-
voort. worden gebruikt, elk 
met hun typische kenmer-
ken.

Daarnaast wordt geleidelijk 
aan meer aandacht besteed 
aan compositie, lijnvoering 
en tonaliteit.

Reeks van 9 lessen.

WAARNEMINGSTEKENEN 
2DE JAAR
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EVENEMENT

zo 05/01
16 - 20 uur

Kerkeneind (open lucht)

gratis

info@kalmthout.be, 03 620 22 68

Op 5 januari is het feest in Kalmthout. Die zondag zetten we namelijk met z’n allen feestelijk het nieuwe jaar in. De omgeving van het gemeentehuis 
wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een feeëriek winterdorp. Droom weg bij dansende lichtjes, warm op met een kop dampende soep of glüh-
wein en klink met vrienden, buren en kennissen op het nieuwe jaar.

Die dag trakteert de gemeente alle Kalmthoutenaren op een smakelijke hap: er worden gratis soep en frieten uitgedeeld. Daarnaast tekenen ook en-
kele verenigingen present voor de verkoop van drank en streekproducten. Dit jaar zijn dat Chiro Sloepi, Senioren Achterbroek, Tumbador vzw en VVV 
Toerisme Kalmthout. Glühwein, frisdrank, warme chocomelk, jenever of streekbieren: voor elk is er wat wils. Voor de grote en kleine honger worden er 
ook hotdogs, hamburgers en pannenkoeken voorzien. Met de opbrengst van de drank- en streekproducten hebben de verenigingen meteen een extra 

centje om hun clubklas te spijzen.

Om de avond nog naar hogere sferen te 
tillen, voorzien we ook dit jaar weer bij-
zondere animatie. Vuurspektakel Sioe Dân 
zet het Kerkeneind – figuurlijk dan – in 
lichterlaaie. Geniet van de spectaculaire 
choreografieën en laat je onderdompelen 
in de mystieke sfeer van het vuur. Shows 
zijn voorzien om 17, 18, en 19 uur.

KALMTHOUT
VIERT NIEUWJAAR
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08/01 - 29/01
vr, 19 - 21.30 uur • za+zo, 16 - 18.30 uur

Turfvaartlaan 40

Org: BeadsNBangles

€ 110,00 / reeks van 4 lessen 
€ 30,00 / workshop

Inschrijven: 03 298 40 64 
BeadsNbanglesshop@gmail.com

 

DROOMJUWEEL-
TJES ONTWER-
PEN EN MAKEN

CURSUS

Ontwerp en maak je eigen origineel ju-
weel bij gelijk welk kledingstuk om zelf te 
dragen of te schenken. Deze workshops 
zijn voor zowel beginners als gevorderden.

VOORJAARS-
JUWEELTJES 
ONTWERPEN

CURSUS

za 11/01
19 - 23 uur

Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69

€ 60,00

Kaarten: operadinner@telenet.be

Ontwerp en maak leuke juweeltjes voor de 
feesten in het voorjaar: communies, huwe-
lijken of gewoon een mooi juweel bij een 
frisse lente outfit... om zelf mee te pronken 
of om te schenken... Voor alle leeftijden, 
beginners tot gevorderden.

11/01 - 02/02
za, 15 - 17.30 uur 
zo, 10 - 12.30 uur

Turfvaartlaan 40

Org: BeadsNBangles

€ 110,00 / reeks van 4 lessen 
€ 30,00 / workshop

Inschrijven: 03 298 40 64 
BeadsNbanglesshop@gmail.com

 

Opera Dinner is een ontwapenende erva-
ring met humor en romantiek, gebracht 
door sopraan An De Ridder, Violist Hrayr 
Karapetyan en pianiste Hasmik Manukyan. 
Dit alles met het beste van Jef zijn keuken 
in het Strijboshof.

OPERADINNER

CONCERT
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NIEUWJAARSCONCERT

Zoals het hoort voor een goed nieuwjaarsconcert staat ook in 2020 weer veel fraais uit de wereld van 
opera en operette op het programma. Het grote gebaar, passionele gevoelens, intimiteit, aansteke-
lijke vrolijkheid én virtuositeit zullen het concert zijn typisch karakter geven.

Een programma met zowel Verdi, Bizet, Massenet, Puccini als Lehar, Stolz en Strauss: An De Ridder, 
onze Kalmthoutse sopraan en bezielster van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert, aarzelt niet om de grote 
namen te programmeren.

Het zal geen verrassing zijn dat An De Ridder niet alleen komt, maar zoals steeds en naar eigen zeg-
gen “fantastische collega’s” meebrengt: tenor Ingmar Ruttens, die optredens op internationale podia 
in zijn agenda heeft staan en het Armeense muzikantenpaar Hasmik Manukyan, piano en Hrayr Ka-
rapetyan, viool, die als duo reeds meer dan 300 concerten over de hele wereld speelden.

Mike Smeulders, net als An geboren en getogen 
Kalmthoutenaar, krijgt als multi-getalenteerd mu-
sicus met zijn accordeon en met zijn rijke muzika-
liteit weerom een bijzondere plaats in het geheel, 
zowel als solist als in boeiend samenspel met zang, 
piano en viool.

CONCERT

zo 12/01
14.30 - 17 uur

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B

Org: Gemeente Kalmthout

€ 15,00 • -12 jaar € 10,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, 
cultuurdienst of bib Kalmthout.

cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66
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9DE NEW JORG GALLERY

Kalmthouts kunstenaar Jorg 
Van Daele stelt een zestal 
nieuwe projecten voor met 
als werktitel "It's a long way to 
find peace of mind".

Het wordt een duo tentoon-
stelling met prachtige foto's 
van Kalmthoutenaar Francis 
Borghys.

16/01 - 26/01
opening 16/1 om 20 uur 
do-zo, 13 - 17 uur

New Jorg Gallery, 
Spreeuwstraat 6

gratis

newjorggallery@telenet.be

www.newjorggallery.be

TENTOONSTELLINGLEZING

GEDICHTEN VAN OVIDIUS

Ovidius (43 v.C. - 17 n.C.) 
is onder de Romeinse 
dichters van de eerste 
eeuw v.C. de jongste en 
tevens de meest bril-
jante. We zullen uit zijn 
belangrijkste werk, de 
Metamorphosen (Ge-
daanteverwisselingen), 
een aantal gedichten 
lezen: 'Philemon en 
Baucis' en 'Daedalus en 
Icarus'.

Deze lezing wordt ge-
geven door Gil Michaux, 
classicus, Assyrioloog 
en Hebraïst. Hij studeer-
de aan de UAntwerpen, 
UGent en de universi-
teit van Jeruzalem.

di 14/01
10 - 11.45 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

€ 5,00

Inschrijven: 03 620 11 60, ldc.kruisbos@
gza.be of aan de balie van LDC Kruisbos
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LEZING

WILLEM
ELSSCHOT

vr 17/01
20 - 23 uur

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 12

Org: Het Gemenebest

€ 7,00

fonsbuyens@skynet.be

Lezing door Eric Rinckhout over Willem 
Elsschot (1882 - 1960).

CURSUS
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CODERDOJO

Bib Kalmthout en CoderDojo bundelen samen hun krachten. CoderDojo maakt van programme-
ren 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 heb-
ben. CoderDojo maakt van ontwikkelen en programmeren een superleuke, keigezellige en me-
gatoffe leerervaring.

Deelnemen is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt en de kinderen dienen begeleid te wor-
den door een volwassene. Ook brengt elke deelnemer een laptop mee. Als je er geen hebt, dan 
geef je een seintje bij de inschrijving. 

za 18/01 
za 22/02 
za 28/03 
za 25/04
14 - 16.30 uur

Bib Kalmthout, Kerkeneind 23

gratis

inschrijven: www.eventbride.be

Facebook CoderDojo

7-18
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MACRAMÉ VAAS

Je leert vazen of potten te 
'pimpen' met een jasje uit 
macramé. Je start met een 
touw en een eerste knoop, 
en op het einde van de 
workshop heb je al het 
jasje klaar. Eens je de basis-
technieken onder de knie 
hebt, kun je er thuis naar 
hartenlust verder mee aan 
de slag en je eigen ontwer-
pen bedenken. Een origi-
neel idee voor een cadeau, 
maar vooral gewoon heel 
leuk om te maken!

CURSUSTHEATER

KAMAL KHARMACH:
MAG IK EVEN?

Eind 2019 kijkt Kamal Kharmach in zijn allereerste oudejaarsconference terug op het jaar 2019 
met zijn intussen bekende verlegen, maatschappijkritische maar vooral hilarische stijl. Waarover 
het zal gaan, moet nog gebeuren, maar een jaar vol klimaatbetogers, ontslagnemende ministers, 
corrupte voetbalploegen en visa-dealende politici belooft in ieder geval een spetterende confe-
rencedebuut.
Dat het precies stand-up comedian Kamal is die zich als gloednieuwe oudejaarsconferencier 
opstelt, mag niemand verbazen. Dit rastalent reeg ook in zijn debuutvoorstelling “De Schaamte 
Voorbij” de actuele (en hilarische) tegenstrijdigheden en moppen aaneen. Hij toerde twee jaar 
langs uitverkochte zalen, en voelt dat het nu tijd is voor nòg meer: nog actueler, nog relevanter 
en vooral nog grappiger!
Dit is een zittende voorstelling.

za 18/01 

20 uur 
(deuren vanaf 19.30 uur)

Mimuze, 
Brasschaatsteenweg 268B

Org: Mimuze Kalmthout

vvk € 16,00 • kassa € 18,00

Kaarten: www.mimuze.be

linsi@mimuze.be 
03 369 06 02

zo 19/01 

 10 - 12.30 uur

Arboretum Kalmthout, Heuvel 8

€ 35,00 • jaarkaarthouder € 30,00

Inschrijven: 03 666 67 41 
info@arboretumkalmthout.be

www.arboretumkalmthout.be



1515

LEZING

We starten met een gezel-
lig en lekker ontbijt, gevolgd 
door vertellingen van Chris 
De Stoop over zijn boeken.

Chris De Stoop (1958), gebo-
ren in St.-Gillis-Waas, is een 
Vlaams auteur van fictie en 
non-fictie. Zijn werk werd in 
een tiental landen vertaald 
en werd bekroond met lite-
raire en journalistieke prijzen. 

Hij is auteur van tal van 
spraakmakende boeken:
"Wanneer het water breekt", 
"Dit is mijn hof" ...

zo 19/01
9.30 - 12 uur

Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos

Org: Davidsfonds Kalmthout

€ 15,00

Inschrijven: 03 666 63 12, 
leovanwesenbeeck@skynet.be

TOAST LITERAIR
CHRIS DE STOOP

CONCERT

SUNDAY'S MIMUZE JAMM

Maandelijks organiseert Mimuze op zondag een Jamm sessie! Alle 
muzikanten zijn welkom om mee te komen 'jammen' in de con-
certzaal van Mimuze te Kalmthout! Breng zeker je instrument mee 
want alle muziekstijlen zijn welkom!

Heb je zin om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te impro-
viseren samen met andere muzikanten of kom je graag gewoon 
genieten van deze inspirerende muzikale avond...? Dit kan één keer 
per maand bij Mimuze op zondag.

Mimuze voorziet een backline, drum, toetsen... en drank kan je nut-
tigen aan de bar. Wij kijken uit naar jullie komst en maken er samen 
een gezellige muzikale avond van!

zo 19/01 
zo 09/02 
zo 08/03 
zo 19/04
18 - 23 uur 
(deuren om 17.30 uur)

Mimuze, 
Brasschaatsteenweg 268B

gratis

www.mimuze.be



16

CURSUS CURSUS

16

WAARNEMINGSTEKENEN

20/01 - 30/03
ma, 10 - 12 uur

Dienstencentrum De Groten Uitleg, 
Kerkeneind 20

€ 45,00

Inschrijven: 
03 641 63 54, 
dienstencentrum@kalmthout.be

Deze reeks met nieuwe 
lessen is een vervolg op 
de cursus die in septem-
ber startte.

In de eerste lessenreeks 
concentreerden we ons 
op het tekenen van de 
omtrekvorm van een 
voorwerp. In de volgen-
de reeks gaan we die ba-
sistechniek verder oefe-
nen maar ook leren hoe 
je met licht en donker 
meer diepte kan geven 
aan de voorwerpen, en 
zo een meer realistische 
tekening kan maken.

Ook wie de eerste reeks 
niet volgde maar de be-
ginselen van waarne-
mingstekenen al een 
beetje onder de knie 
heeft is zeker welkom.

Reeks van 9 lessen.

20/01 - 
30/03
ma, 13.30 - 16 uur

Dienstencentrum De Groten 
Uitleg, Kerkeneind 20

€ 50,00

Inschrijven: 
03 641 63 54, 
dienstencentrum@kalmthout.be

Je maakt met eenvoudige 
vormen en volumes je eigen 
sprekende beeldhouwwerk-
je. 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 geheu-
gen of naar waarneming. Al-
les kan dus.
Reeks van 10 lessen.

BOETSEREN
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LEZING

CHILI &
PAASEILAND

Chili, wellicht het 
land met de meest 
bizarre vorm ter we-
reld. Slechts 180 km 

breed, maar wel 4300 km lang, van Peru 
en Bolivia in het noorden, tot Vuurland in 
het zuiden. Van noord naar zuid reizen we 
door de Atacama-woestijn, langs verlaten 
spookstadjes, de grootste open kopermijn 
ter wereld, indianendorpjes, bizarre maan-
landschappen, regenwoud… Op bijna 
4000 km afstand van de Chileense kust ligt 
het piepkleine Paaseiland.
Spreker is Guido Vervoort, wereldreiziger 
en reportagemaker.

DE DRANKDUIVEL

di 28/01
20 - 21.30 uur

OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234

Org: Gemeente Kalmthout

€ 5,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, cultuurdienst 
of bib Kalmthout.

cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66

THEATER
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vr 24/01
14 - 16 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

Org: Okra regio Antwerpen

leden € 7,00 • niet-leden € 10,00

03 220 12 80, antwerpen@okra.be 
www.okra.be/regio/antwerpen 

Twee jaar geleden onderschreven Kalmthout, Essen en Wuustwezel, een visietekst over versla-
vingspreventie rond alcohol en andere drugs. Zij verklaarden hierbij actief in te zetten op preven-
tie inzake alcoholgebruik naar jongeren toe.

Als leraar en acteur, maar ook als papa van een tiener houdt Essenaar Christophe Francken met 
een educatieve, autobiografische theatermonoloog ‘De Drankduivel’ de vinger aan de pols. ‘De 
Drankduivel’ geeft alcoholisme een gezicht en toont dat 
ook de mensen die moeten samenleven met een drank-
zuchtige lijden onder deze ziekte. Tevens wordt de pro-
blematiek rond alcohol in het verkeer en vluchtmisdrijven 
aangeraakt. Ondanks deze zwaarwichtige thema’s wordt 
de interactieve voorstelling gekruid met de nodige dosis 
humor, muziek en projecties. Na de voorstelling kunnen 
de ervaringsdragers van Project Jongeren (ex-drankzuch-
tigen en familieleden van drankzuchti-
gen) nog duiding geven.

Met tal van voorstellingen verspreid 
over gans Vlaanderen is het fijn Chris-
tophe voor de 200ste voorstelling uit 
te nodigen in Kalmthout, vlakbij zijn 
thuisbasis Essen.

De voorstelling geniet de steun van 
Rondpunt vzw (uw bondgenoot bij een 
verkeersongeval) en het VSV (Vlaamse 
Stichting voor Verkeerskunde).
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CONCERT

BRASSCHAATS 
MANDOLINE
ORKEST

zo  26/01
14 uur (deuren 13 uur)

OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234

Org: vtbKultuur Kalmthout

€ 15,00, incl. 1 consumptie

Kaarten:  www.vtbkultuur.be/
kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 
0479 69 84 92

Nieuwjaarshappening.
Het orkest werd in 1955 opgericht door 
Robert Janssens en staat sinds 1962 onder 
leiding van Marcel De Cauwer.  Het gaf tal-
rijke concerten in binnen- en buitenland 
(Nederland en Duitsland), trad op voor ra-
dio en televisie.

LEZING

POËZIEWEEK 2020 
PETER HOLVOET-HANSSEN

wo 29/01
20 - 22 uur

Bib Kalmthout, 
Kerkeneind 23

gratis

Inschrijven: aan de 
balie van de bib of via 
bibliotheek@kalmthout.be

03 666 54 32 
kalmthout.bibliotheek.be

LEZING

In het kader van Poëzieweek 2020, brengt Peter Holvoet-
Hanssen Van Het Eerste Tot Het Blauwste Gedicht, een onver-
getelijke poëtische sporentocht.

Deze moderne troubadour (o.a. Debuut-, Cultuur- en Ark-
prijs + Louis Paul Boonprijs 2019), ex-stadsdichter Antwer-
pen 2010-2012, voert je mee op een avontuurlijke rit door de 
poëziegeschiedenis tot aan zijn testament-bij-leven Blauw-
boek. De reis gaat van de oudste klanken en gezangen via 
de troubadours naar Gezelle en Van Ostaijen tot heden, naar 
zijn gedichten voor de grote reuzin. H.-H. brengt zijn schatkaart 
Wereld van de Poëzie op zijn onnavolgbare wijze tot leven en 
na een meezingfinale zorgt hij tot slot met zijn mooiste mu-
ziekdoosgedichten: voor verstilling én vervoering!
Kom dat zien, maar horen wil wie hoort... De reus die komt...
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LEZING

za 08/02
10 - 16 uur

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 12

Org: Het Gemenebest

€ 16,00

fonsbuyens@skynet.be

Studiedag door Marc De Kesel over zijn 
boek 'het münchhausen-paradigma'. 
Over psychoanalyse en esthetiek en over 
literatuur en verbeelding.

LEZING

CONGO, HET 
RIJKSTE LAND
TER WERELD

Ondanks de immense ondergrondse en 
bovengrondse rijkdommen in Congo 
wordt onze voormalige kolonie dikwijls 
'doodarm' genoemd. Eigenlijk is Congo 
niet arm, maar zijn de (meeste) Congo-
lezen doodarm. Hoe kunnen we dat ver-
klaren? Waar liggen de oorzaken van de 
diepe ellende in Congo?

Spreker: Peter Verlinden, journalist en 
auteur

vr 07/02
14 - 16 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

Org: Okra regio Antwerpen

leden € 7,00 • niet-leden € 10,00

03 220 12 80, antwerpen@okra.be 
www.okra.be/regio/antwerpen 

WAAROM FREUD 
EN LACAN ERTOE 
DOEN

CURSUS

za 15/02
13.30 - 17 uur

Zolder Kadrie, Driehoekstraat 41

Org: Kalmthoutse Fotokring

€ 25,00

Inschrijven: swa.van.oevelen@skynet.be

Een reportageflitser is niet alleen een uit-
breiding van de flitser die we in de mees-
te camera's terugvinden, je kan deze ook 
creatief gebruiken. Zo kan je onder meer 
flitsfouten gaan vermijden, het licht 
gaan verzachten, donkere achtergron-
den doorhalen of flits- en daglicht gelijk 
maken en andere leuke toepassingen. 
Om deel te nemen beschik je over een 
camera en een reportage (externe)flitser.

WERKEN MET 
REPORTAGE-
FLITSER
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FILM

KINDERFILM ERNEST EN 
CÉLESTINE + KNUTSELEN

Célestine is een muis 
die in een weeshuis 
leeft. Op één van haar 
nachtelijke tochten 
komt ze in contact met 
Ernest de beer. Ernest 
is een eenzaat en leeft 
aan de rand van de be-
renmaatschappij.

Hoewel muizen en be-
ren aartsvijanden zijn 
van elkaar, helpen Er-
nest en Célestine el-
kaar die nacht uit de 
nood. Dit is het begin 
van een spannende 
vriendschap...

Na de film volgt een 
leuke knutselactiviteit 
in het thema.

wo 12/02
13.30 - 16.30 uur

OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234

Org: Gezinsbond Kalmthout

leden € 3 • niet-leden € 5,00 (drankje 
inbegrepen)

gezinsbond.kalmthout@hotmail.com, 
0496 69 08 90 

THEATER

WILLIAM BOUVA

za 15/02
20 - 23 uur 
(deuren vanaf 19.30 uur)

Mimuze, 
Brasschaatsteenweg 
268B

Org: Mimuze Kalmthout

€ 16,00

Kaarten: www.mimuze.be

linsi@mimuze.be 
03 369 06 02

William Boeva is 30 geworden. Der-
tig. Toen we hem vroegen wat hij 
daarvan vond, riep hij: “Ik ben nog al-
tijd jong!” En hij bekogelde ons met 
flippo’s en Pokémonkaarten. 
Daar wringt dus het schoentje: 30 
jaar. Nog niet oud, maar ook niet 
echt jong meer. Er wordt namelijk 
zoveel verwacht van iemand die 30 
is. Een huis? Trouwen? Kinderen? Wat 
dan met al het leuks dat tot je 29ste 
wel nog mocht? Waarom mag je 
niet meer last-minute afspreken met 
vrienden en in het midden van de 
nacht take-away bestellen? Waarom 
is Nintendo-merchandise verzame-
len opeens voor kinderen? 
William voelt aan alles dat hij nu zijn 
leven echt in handen moet nemen, 
want het is nog niet te laat! Denkt hij. 
Het leven ligt aan z’n voeten, alles is 
nog mogelijk! Hoopt hij. Hij is er klaar 
voor, deze keer gaat hij alle kansen 
grijpen. En hij gaat iets echt doen, de 
handen uit de mouwen steken.
Hij heeft maar één vraag: “Leveren 
jullie ook aan huis?”

+4
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wo 19/02
20 - 23 uur

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 12

Org: Het Gemenebest

€ 7,00

fonsbuyens@skynet.be

CONCERT

Violist Nico Baltussen, die de voorbije zomer met het concert in 
het kader van Vlaanderen Feest grote indruk maakte, komt te-
rug voor twee huiskamerconcerten, samen met beeldhouwer en 
dichter Lebuïn D’Haese, bekend door tentoonstellingen in Bel-
gië, andere Europese landen, Bolivië en Chili.
Nico Baltussen brengt de onvergankelijke vioolmuziek van Bach 
tot leven. Tegelijkertijd schept Lebuïn D’Haese ter plaatse een 
beeld in klei, een basismateriaal ouder dan de mens, D’Haeses 
belangrijkste onderwerp. Al jaren streeft hij naar de essentie en 
worden lichamen, hoofden, handen verder uitgepuurd.
De boeiende muziek, de creatie van het beeld en teksten uit 
D’Haeses dichtbundels - Ik tel letters tot z uit en Ook uit blau-
we lucht valt regen - zullen mekaar beïnvloeden en geboetseerd 
worden tot een levend geheel.

HUISKAMERCONCERT
NICO BALTUSSEN MET
LEBUÏN D’HAESE

za 15/02 20 - 21.15 uur 
zo 16/02 11 - 12.15 uur

Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31

Org: Gemeente Kalmthout

€ 10,00 • -12 jaar € 5,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, cultuurdienst of Bib 
Kalmthout

03 620 22 66, cultuur@kalmthout.be

LEZING

VILLA DES ROSES

Boekbespreking van Willem Elsschots 'Villa 
des Roses' door Francis Gommeren.

21
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CURSUS

INFOMOMENT
TIFFANY LAMPENKAP

do 20/02
19 - 20.30 uur

OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234

Org: Viva-svv Kalmthout

Inschrijven: 03 666 42 39, vivakalmthout@gmail.com

We werken in kleine groepen 
op donderdagnamiddag of 
-avond. Op deze eerste bijeen-
komst krijg je alle uitleg en ma-
ken we afspraken voor het aan-
kopen van glas. Daarna kan je 
beslissen en kiezen welke lam-
penkap je wil maken.

€ 40,00: waaier lampenkap
€ 55,00: bolle lampenkap

Inbegrepen in de prijs: koper-
folie, tin, patina en polish.
Niet inbegrepen in de prijs: 
glas en staander

JUWEELTJES VOOR
HIPPE TIENERS

Workshop hippe BOHO-armband weven op weefgetouw (zaterdag 
22/2/2020) en mooie BOHO-oorhangers maken (zondag 1/3/2020) 
passend bij de frisse lentekleurtjes van je nieuwe outfit...

CURSUS

za 22/02 zo 01/03 
10 - 12.30 uur 14 - 16.30 uur

Turfvaartlaan 40

Org: BeadsNBangles

€ 25,00

Inschrijven: 03 298 40 64, BeadsNbanglesshop@gmail.com

 

+12
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Tijdreis naar de middeleeuwen.

Bart Van Loo trekt met een nieuw verhaal door Vlaan-
deren en Nederland. Deze keer vertelt hij over de won-
derlijke aartsvaders van de Nederlanden: De Bourgon-
diërs.

Om te beseffen waar we vandaan komen, moet je de 
fascinerende middeleeuwen doorkruisen. Bart neemt 
de toehoorders op sleeptouw langs brandstapels en 
feestelijke banketten, de pest en riddertoernooien, 
Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene koningen 
en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwer-
ken van de vergeten Klaas Sluter en de wereldberoem-
de schilderijen van Jan van Eyck.

Hij nodigt u uit voor een tijdreis naar het middeleeuwse 
Parijs, Dijon, Brugge, Gent, Mechelen, Lier, Delft, Gou-
da… Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van 
de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt? De 
Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.

Meer dan drie jaar lang werkte Bart aan zijn nieuwe 
vuistdikke boek. Hij is gretiger dan ooit om ons dui-
delijk maken waar wij vandaan komen. Met een Frans-
Bourgondische bril op reist Van Loo door onze natio-
nale geschiedenis. Niet te missen.

LEZING

GRENSGANGERS

Christenen uit het Midden-Oosten en uit 
de Sub-Saharagebieden komen in Euro-
pa terecht. Vaak hebben ze zelfs als slaaf 
moeten werken. Bij ons aangekomen 
worden ze geconfronteerd met West-
Europese christenen, voor wie - in hun 
ogen - geloof is geëvolueerd naar een 
geïndividualiseerd geloof, met vooral 
lege kerken.

vr 21/02
14 - 16 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

Org: Okra regio Antwerpen

leden € 7,00 • niet-leden € 10,00

03 220 12 80, antwerpen@okra.be 
www.okra.be/regio/antwerpen 

DE BOURGONDIËRS
BART VAN LOO

zo 23/02
14 - 17 uur

OKA-Centrum, 
Kapellensteenweg 234

Org: VTBkultuur Kalmthout

€ 15

Kaarten:  www.vtbkultuur.be/
kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 
0479 69 84 92

THEATER
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24/02 - 28/02 
06/04 - 17/04
ma - vr: 10 - 17 uur

Suske en Wiske Museum, 
Beauvoislaan 98

€ 7,00

Inschrijven: 03 666 64 85, 
suskeenwiske@
provincieantwerpen.be

www.suskeenwiskemuseum.be

UITSTAP

In de oude villa van Willy Van-
dersteen vind je het Suske en 
Wiske museum. Ga er op Strip-
toer en ontdek door leuke op-
drachten wat je allemaal nodig 
hebt voor een goed stripver-
haal. Dit is het begin van een 
eigen avontuur, waarbij een 
tijdreisje natuurlijk niet mag 
ontbreken.
De plaatsen voor de Striptoer 
zijn beperkt. Reserveer zeker 
op voorhand.

STRIPTOER IN HET SUSKE 
EN WISKE MUSEUM

+6

UITSTAP

BEZOEK HET
BIJENTEELTMUSEUM

22/02 - 01/03 
03/04 - 19/04
di - zo, 13 - 17 uur

Bijenteeltmuseum Kalmthout, 
Putsesteenweg 131

€ 3,00 • 6-12 jaar € 1,00 • 0-6 jaar gratis

03 666 61 01 
bijenteeltmuseum@kalmthout.be 
www.bijenteeltmuseum.be

Een bezoekje aan het 
kleurrijke Bijenteeltmu-
seum in de vakanties is 
een aanrader voor de 
hele familie! De bijtjes 
werken de hele dag om 
ons heerlijke honing te 
schenken. Je kunt ze 
goed observeren dank-
zij de doorzichtige bijen-
kasten.

Ook buiten rond de zes 
bijenkasten in de bijen-
tuin gonst het van het 
leven. Groepen kunnen 
een rondleiding met 
gids reserveren op een 
gewenst tijdstip, ook 
op weekdagen. Kleuters 
kunnen met koffertje Bil-
lie de Bij rondlopen en 
zich verkleden als een 
mooie honingbij.

+0
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LEZING

WOORDEN, BEELDEN EN 
KLANKEN JAARGANG 2

do 27/02 
do 19/03 
do 23/04 
20u00 - 22u30

Kunsthuis Ernest Albert, 
Hortensiadreef 31

Org: Vrij Atelier Art-Uur en 
Het Gemenebest

€ 7,00 per lezing

Inschrijven: 
fonsbuyens@skynet.be 
sine.vanmol@skynet.be

DO 27/02:
Leen Huet over
Pieter Bruegel

Leen Huet schreef de eerste echte 
biografie van de zestiende-eeuw-
se meester. Ze plaatst Bruegel in 
zijn milieu: de bruisende steden 
Antwerpen en Brussel. Ze schetst 
Bruegels evolutie van tekenaar en 
grafisch ontwerper tot magistrale 
schilder.

DO 19/03:
Guy Posson over de 
gedichten van Jorge 
Luis Borges, samen 
met voordrachtkunste-
naar Stan Milbou.

Borges was een Argentijns schrij-
ver van fantastische korte verhalen. 
Hij is misschien wel de grootste 
Spaanstalige schrijver sinds Cer-
vantes. Daarnaast was hij ook een 
wonderlijk intimistisch dichter.

DO 23/04:
Geert Lernout over 
de Goldberg variaties 
van Bach

Deze compositiecyclus is één van 
de meest fascinerende werken uit 
de muziekgeschiedenis. De invloed 
van dit werk van Bach blijft in ver-
schillende kunstvormen tot onze 
verbeelding spreken.
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THEATER

KINDERTONEEL
"DE VERBORGEN VALLEI"

vr 28/02 14 - 16.30 uur 
vr 28/02 19 - 21.30 uur 
za 29/02 14.30 - 16.30 uur

Parochiezaal Nieuwmoer, 
Prelaat Deckersstraat 8

Org: Nikito

vvk €5,00 • kassa € 6,00

Kaarten: nikito@live.be, 03 667 77 44

De kinderen van het Nieuwmoers kindertoneel Nikito brengen een 
toneel met dans en muziek voor liefhebbers vanaf 6 jaar. 

We vieren de twaalfde verjaardag van prinses Ellianne.... en hebben 
een heel uniek kado voor haar. Zal het plan van de jaloerse Prinses 
Uriêlle lukken?

Samen met de Tinnies 
en Tallies ontdekken 
we een magische vo-
gelsoort die speciale 
eieren kan leggen ver 
weg in de verbogen 
vallei....

+6

LEZING

ACHTER DE SCHERMEN
VAN HET VATICAAN

ma 24/02
14 - 17uur

Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69

Org: Neos

leden € 12,00 
niet-leden € 15,00

Inschrijven: 03 666 63 87, e.lorriper@skynet.be

Vaticaanstad is de kleinste staat 
ter wereld en ligt verborgen 
achter hoge, dikke muren. Paus 
Franciscus is niet alleen het 
hoofd van de rooms-katholieke 
Kerk maar ook het staatshoofd 
van de Staat van Vaticaanstad.

Tom Zwaenepoel geeft een 
overzicht van het leven in het 
Vaticaan.
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za 29/02
13.30 - 17 uur

Zolder Kadrie, Driehoekstraat 41

Org: Kalmthoutse Fotokring

€ 25,00

Inschrijven: swa.van.oevelen@skynet.be

CURSUS

Tijdens de theorie kijken we naar de ver-
schillende mogelijkheden om een onder-
werp zo kort mogelijk in beeld te krijgen. 
Theorie die we in het tweede deel ook toe-
passen. Men kan met eigen materiaal wer-
ken, heeft men dit niet dan volstaat het 
om een SD-kaartje mee te brengen.

MACRO- 
FOTOGRAFIE

TENTOONSTELLING

KUNST IN HET GEMEENTEHUIS: 
KREATIEF

Tijdens de maanden maart en april maak je in de gang van het gemeentehuis kennis met de 
schilderijen van Kreatief.

Wij, aquarelgroep van Kreatief Kalmthout, ‘schaatsen’ met water en waterverf over een leeg 
blad, tot een beeld gevormd wordt, zodat wij de verf niet meer zien, maar alleen nog onze 
eigen creatie overblijft. We verlangen niet zozeer naar opleiding, maar krijgen deskundige be-
geleiding onder leiding van kunstschilder Fonne Brant. Wij zoeken steeds naar een persoon-
lijke touch, los van enige academische vorming.

Binnen deze vriendenkring kunnen wij kritisch zijn voor 
elkaar. Wij, aquarellisten, werken slechts deels voor ons-
zelf, maar betrachten uitstraling naar onze omgeving.

Zonder enige pretentie blijven wij twijfelend zoeken. 
Met als drijfveer steeds 
betere aquarellen te 
creëren. Elke tentoon-
stelling is een nieuwe 
uitdaging en meteen 
ook een uitnodiging 
voor liefhebbers van 
aquarellen.

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

03/03 - 30/04
ma 09 - 12 uur 
  13.30 - 16.30 uur 
  18.30 - 20 uur 
di:  09 - 12 uur 
wo:  09 - 12 uur 
  13.30 - 16.30 uur 
do:  09 - 12 uur 
vrij:  09 - 12 uur 
za: 09 - 11 uur

Gemeentehuis Kalmthout, 
Kerkeneind 13

03 620 22 66, 
cultuur@kalmthout.be
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EVENEMENT

JEUGDBOEKENMAAND
WAT DOET KUNST IN DE BIB?

04/03 - 
25/03
wo, 14 - 17 uur

Bib Kalmthout, 
Kerkeneind 23

gratis

bibliotheek@kalmthout.be 
03 666 54 32 
kalmthout.bibliotheek.be 
www.facebook.be/  
 bibkalmthout 

In 2020 is het thema voor de Jeugdboekenmaand Kunst. Bib Kalmthout zet daar samen met haar 
partners sterk op in! We starten met een spetterend Jeugdboekenfeest op woensdag 4 maart 
2020 tussen 14 en 17 uur. Een gratis event, waar iedereen op welkom is.

We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding prikkelt. Over waarnemen: kijken, luis-
teren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, 
een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. 
Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het kriebelt 
aan je nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken. Het belooft een dolle namiddag te worden!

De andere woensdagnamiddagen in maart (11, 18 en 25 maart 2020) worden er ook workshops 
georganiseerd in Bib Kalmthout. Houd onze 
website of Facebookpagina dus zeker in de 
gaten, want er komen nog toffe activiteiten 
aan.

+5

LEZING

Hoe is de begijnenbeweging ontstaan? 
Van Nueten schetst de evolutie die de be-
gijnen doorheen de eeuwen meemaken. 
Er is ook aandacht voor het unieke res-
tauratieproject waardoor 13 begijnhoven 
van Vlaanderen op de lijst Werelderfgoed 
staan. Het Begijnhof van Hoogstraten staat 
extra in the picture.
Spreker: Luce Van Nueten, stadsgids 
Hoogstraten

vr 06/03
14 - 16 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

Org: Okra regio Antwerpen

leden € 7,00 • niet-leden € 10,00

03 220 12 80, antwerpen@okra.be 
www.okra.be/regio/antwerpen 

BEGIJNHOVEN IN 
VLAANDEREN
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BONTERING 2020 
MYIN AUS TIROL

Dit jaar organiseert Chiro Myin weer hun 
tweejaarlijkse bontering. Een avond vol 
spektakel, pret en humor voor iedereen, 
en dit jaar aus Tirol!

za 07/03 20 - 23 uur 
zo 08/03 15 - 17 uur

OKA-Centrum,  
Kapellensteenweg 234

Org: Chiro Myin

€ 6,00

www.chiromyin.be

THEATERTHEATER

THEATERFESTIVAL 'T KRAAKT 
EDITIE BOTERBERG

Klein zinderend theater dat anders hetzelfde pu-
bliek misschien niet zou kunnen bereiken.

We serveren het publiek een kleinschalig culinair 
theater festivalletje in een prachtig kasteel in het 
mooie Kalmthout. Om de zintuigen te prikkelen, 
in een verhaal te worden meegenomen en mooi 
vernieuwend werk te zien. Het verenigen van ge-
passioneerde mensen. Makers én kijkers. We den-
ken samen na, staan stil en laten iedereen betove-
ren door de setting en het culinaire en artistieke 
aanbod.

Concreet: we tonen korte voorstellingen verspreid 
over het prachtige domein van de Boterberg. 
Twee poëtische presentatoren nemen het publiek 
in twee groepen mee, met gerechtjes en dranken 
tussendoor, vergezeld door vuurkorven en deken-
tjes, langs de verschillende acts; een kelder in, het 
balkon op, het bos door, de tuin langs.

Het minifestival wordt georganiseerd samen met 
vzw de Boterberg die in zullen staan voor bar en 
de locatie.

za 07/03
18 - 23 uur

Kasteel Boterberg, Noordeind 97

Org: Cie Kraakman i.s.m. 
vzw Boterberg

€ 25,00

Kaarten: 
ciekraakman@gmail.com
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CURSUS CONCERT

HUISKAMERCONCERT
DIRK DE SCHEPPER

Dirk De Schepper is een singer-songwriter uit Berchem met roots in Essen die met zijn eigenzin-
nige repertoire soms aan Neil Young, maar vooral helemaal aan Dirk doet denken. Zijn liedjes 
komen recht uit zijn hart en gaan over de liefde - wat dacht je - maar ook over afscheid, familie, 
passies en dromen. Hij begeleidt zichzelf op akoestische gitaar met de rauwe intensiteit en af en 
toe de scheve noot die we van hem gewend zijn.

Verwacht geen uitgesponnen virtuose solo's of subtiele dichterlijke hoogstandjes. Wel rechttoe 
rechtaan-folk met eerlijke teksten en soms war-
me, soms dwarse gitaarakkoorden. Geschikte kost 
voor gevoelige zielen!

za 07/03 20 - 21 uur 
zo 08/03 14.30 - 15.30 uur

Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31

Org: Gemeente Kalmthout

€ 10,00 • -12 jaar € 5,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, 
cultuurdienst of Bib Kalmthout

03 620 22 66, cultuur@kalmthout.be

youtube.com/watch?v=diCcD6kzCgg

KUNSTINITIATIE

Hedendaagse kunst doet wel eens wenk-
brauwen fronsen. We vragen ons soms af 
wat dat grote blauwe schilderij of die con-
structie van verroeste buizen in een mu-
seum doen. Toch kunnen we, als we mee 
in de wereld van de actuele kunst stappen, 
boeiende persoonlijke verhalen ontdek-
ken en genieten van poëtische beelden. 
En kijken in de spiegel van onze maat-
schappij.

Reeks van vijf lessen.

06/03 - 03/04
vr, 13.30 - 15.30 uur

Dienstencentrum De Groten Uitleg, 
Kerkeneind 20

€ 25,00

Inschrijven: 03 641 63 54, 
dienstencentrum@kalmthout.be
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UITSTAP

DE CAMBUUS
VAN MOEDER KEE

Cultuurhistorische wan-
deling door het hart van 
de Kalmthoutse Heide 
naar de site van de Cam-
buus, waar de zandarbei-
ders en kunstenaars van 
weleer onderdak vonden 
in de barak van moeder 
Kee.
8 km, 3 uur.
Inschrijven verplicht.

zo 08/03
14 - 17 uur

Parking Zuid, Verbindingsstraat

Org: Gemeente Kalmthout

€ 5,00

Inschrijven: 03 666 61 01, 
toerisme@kalmthout.be

www.visitkalmthout.be

LEZING

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 
'BUREN' VINCENT VAN GOGH

Gastspreker Peter Delaet vertelt ... Van Gogh, een grensgeval.

Tussen 1879 en 1886 stak Vincent regelmatig de Belgisch-Neder-
landse grens over. Onrustig 
op zoek naar zijn ware roe-
ping, was rustig op beide 
oren slapen nooit een optie 
voor de kunstenaar.

140 jaar later volgen we de 
voetsporen van de kunste-
naar in de eerste jaren van 
zijn carrière in Brussel, Den 
Haag, Drenthe, Etten-Leur, 
Nuenen en Antwerpen.

di 10/03
20 - 22 uur

Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos

Org: Davidsfonds Kalmthout 
i.s.m. vtbKultuur

leden € 5,00 • niet-leden € 7,00

Inschrijven: 03 666 63 12



32

LEZING

KRITISCH DENKEN,VAKUILEN 
EN MOGELIJKHEDEN

do 12/03
12 - 17 uur

Strijboshof, 
Achterbroeksteenweg 69

Org: Neos

leden € 12,00 • niet-leden € 15,00

Inschrijven: 03 666 63 87, 
e.lorriper@skynet.be

Lezing door Johan Braeck-
man.

Kritisch denken komt niet 
van nature. Een blind pro-
ces van natuurlijke selectie 
heeft ons opgezadeld met 
een brein dat, ondanks de 
indrukwekkende presta-
ties die het dagelijks levert, 
toch uitermate feilbaar en 
kwetsbaar voor foute idee-
en blijkt. Helder denken is 
een vaardigheid die ver-
worven dient te worden. 

Braeckman geeft een unie-
ke rondleiding in de dwaal-
wegen van onze psycho-
logie en in de verleidelijke 
redeneerfouten waarvoor 
we onszelf en onze kinde-
ren maar beter behoeden.

STUDIEDAG: KIJKEN NAAR 
DE GLANS VAN DE DINGEN

Bart Verschaffel is hoog-
leraar aan de Universiteit 
Gent. Hij schreef boeken 
over architectuurtheorie, 
geschiedenisfilosofie, es-
thetica en cultuurfilosofie. 
Hij spreekt over de inter-
pretatie van beeldende 
kunst, over de schoon-
heidservaring vanuit het 
kijken naar schilders als 
René Margritte, Henri De 
Braekeleer, James Ensor...

za 14/03
11 - 16 uur

Kunsthuis Ernest Albert, 
Hortensiadreef 31

Org: Vrij Atelier Artuur i.s.m. 
Gemenebest

vvk € 12,00 • kassa € 10,00

Inschrijven: fonsbuyens@skynet.be, 
sine.vanmol@skynet.be

LEZINGLEZING
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vr 13/03
20 - 23 uur

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 12

Org: Het Gemenebest

€ 7,00

fonsbuyens@skynet.be

Lezing over Willem Elsschot, over 'Kaas' 
en 'Een ontgoocheling' door Herman Ver-
beeck.

WILLEM ELS-
SCHOT, KOMEDIE-
SCHRIJVER

LEZING THEATER

Een avond leuk ontspannen tijdens een 
toneelvoorstelling.

We spelen een tragikomedie. Een stuk met 
een lach en een traan om te genieten met 
een glimlach op je gezicht.

vr 13/03 20 - 23 uur 
za 14/03 20 - 23 uur 
zo 15/03 14 - 17 uur 
vr 20/03 20 - 23 uur 
za 21/03 20 - 23 uur

Zaal Den Blijdenberg, 
Wuustwezelsteenweg 19

Org: Toneel Familie Boden

€ 7,00

Kaarten: 03 667 50 60

www.familieboden.be

TONEEL 
FAMILIE BODEN

LEZING

BEETHOVEN, DE 
GROTE GEWELDE-
NAAR

Monoloog door Jos 
Meersmans, musicoloog, 
verteller-acteur en auteur. 

In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beet-
hoven. De uitvaart was een van de meest 
memorabele die Wenen ooit heeft mee-
gemaakt. Een menigte van wel tiendui-
zend zielen volgde het stoffelijk overschot. 
Onder hen Franz Schubert. Hij vertelt ons 
over de liefde en passies van zijn idool. 
Maar hij staat ook stil bij wat Beethoven 
groot maakte: de verbijsterende vernieu-
wing van zijn muziek.
Op 16 december 2020 zal het 250 jaar ge-
leden zijn dat Beethoven geboren werd.

vr 20/03
14 - 16 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81

Org: Okra regio Antwerpen

leden € 7,00 • niet-leden € 10,00

03 220 12 80, antwerpen@okra.be 
www.okra.be/regio/antwerpen 
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zo 15/03

15 - 17 uur (deuren 14.30 uur)

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B

volwassene € 12,00 • -12 jaar € 10,00

Kaarten: linsi@mimuze.be, 03 369 06 02

www.mimuze.be/agenda

THEATER

MVR DE POES:
DIERENPLEZIER AAN ZEE

Nu het schip van Kapitein Winokio is aangemeerd voor onderhoud, nemen Mevrouw de Poes en muziekmatrozen Ivanov en Petrolium de allerkleinsten 
mee naar zee. Al zingend stellen ze daar hun dierenvriendjes voor: de romantische walvis, de schitterende zeester, de verliefde octopus, de glibberige 
kwal, de kruipende krab… en tal van andere kleurrijke zeedieren. Spits de oren, wrijf je oogjes uit en beleef dit pareltje aan muziek en verhaal samen 
met Mevrouw de Poes en de muziekmatrozen!

Credits:
Mevrouw de Poes: Marie-Anne Coppens
Muziekmatroos Ivanov: Ivan Smeulders
Muziekmatroos Petrolium: Peter Pask
Regie: Walter Janssens

Het betreft een zittend muziektheater van 45 
minuten. Kinderen nemen hun eigen zitkus-
sen mee voor op de grond.

+2
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Bij het begin van de lente hoort natuurlijk een heerlijk lentecon-
cert. Voor de derde keer (na Elisa Kawaguti, viool en Gaby Van Riet, 
dwarsfluit) treedt Yves Storms nu op met Yunah Proost, cello. Beide 
artiesten hebben een Kalmthoutse achtergrond.

Het repertoire van gitaris Yves Storms omvat alle stijlen van Renais-
sance over Barok naar hedendaagse muziek. Hij gaf recitals en ka-
mermuziekconcerten in Europa, Amerika en Azië en bracht meer 
dan 20 LP en cd opnames uit.
Yunah heeft een grote passie voor kamermuziek. Ze maakt deel 
uit van het Ignis Quartet (België) en het Dréme Quartet (Londen). 
Sinds 2017 is ze ook deel van het Vagary piano trio.

CONCERT

THE SOUNDTRACK OF V&E

Meer dan 25 jaar na het eerste 
filmconcert in 1994, duikt Vlijt & 
Eendracht opnieuw de wereld 
van de film in. Onder leiding van 
dirigent Patrick Milbou komen 
niet enkel de soundtracks van 
grote Amerikaanse blockbusters 
aan bod, maar ook in Bollywood- 
en kleinere Europese films zit 
fantastische muziek.

U zal betoverd, geanimeerd en 
geraakt worden door beeld en 
klank.

LENTECONCERT MET YVES 
STORMS EN YUNAH PROOST

CONCERT

za 21/03
20 - 23 uur

Gitok Sporthal, 
Vogelenzangstraat 10

Org: Muziekvereniging Vlijt 
& Eendracht

vvk € 15,00 • kassa € 18,00 • 
-12 jaar gratis

Kaarten: 
info@vlijt-en-eendracht.be

www.vlijt-en-eendracht.be

za 21/03
20 uur (deuren 19 uur)

OKA-Centrum, 
Kapellensteenweg 234

Org: vtbKultuur Kalmthout

€ 15,00

Kaarten: 
www.vtbkultuur.be/kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 
0479 69 84 92
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CONCERT

LENTECONCERT
DE HEIDEBLOEM

vr 27/03 20 - 22 uur 
za 28/03 20 - 22 uur

Parochiezaal Nieuwmoer, 
Prelaat Deckersstraat 8

Org: Muziekvereniging De 
Heidebloem

www.deheidebloem.be

In 2020, brengt het groot orkest van muziekvereniging 
De Heidebloem, een lenteconcert zoals u ze al jaren kent.

Op vrijdag- en zaterdagavond vindt u ons in de Parochie-
zaal te Nieuwmoer waar wij u met mooie klanken een 
aangename, muzikale avond zullen brengen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen en bekoren met 
onze klanken.

CONCERT

DANSVOORSTEL-
LING MUZARTO

za 21/03 

CC Kadans, Wuustwezel

Org: Muzarto, academie voor muziek, 
woordkunst-drama en dans, Essen-
Kalmthout

www.muzarto.be

Dansvoorstelling verzorgt door onze dans-
afdeling in samenwerking met onze afde-
ling Woord.
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CURSUS

PLANTENHANGER MACRAMÉ

za 28/03 

 10 - 12.30 uur

Arboretum Kalmthout, 
Heuvel 8

€ 35,00 
jaarkaarthouder € 30,00

Inschrijven: 03 666 67 41 
info@arboretumkalmthout.be

www.arboretumkalmthout.be

Verfraai je living, tuinkamer, .... met een zelfgemaakte plantenhanger 
van macramé.

De lente komt eraan. Na de grote schoonmaak is het tijd om ook je 
kamerplanten op te frissen. Pimp je potje met een macramé planten-
hanger. Voor in je living, je tuinkamer of terras. Met een paar basiskno-
pen ga je aan de slag en na twee à drie uur heb je de smaak te pakken 
en kan je thuis zelf nog meerdere potjes voorzien van een hanger.

Breng je eigen potje mee (ca. 15 
cm). Heb je dit niet direct bij de 
hand, kom dan iets vroeger en 
koop je materiaal ter plaatse.

37

UITSTAP

ARTIESTEN, NUDISTEN EN 
ANARCHISTEN IN HEIDE

Het dorp Heide veranderde 
in 1854 volledig door de 
komst van de spoorlijn Ant-
werpen - Amsterdam. Naar 
de woeste zanderige heide-
velden kwamen plots toe-
risten en kunstenaars. Van-
daag brengt de gids u het 
intrigerende verhaal van de 
pioniers die Heide vorm ga-
ven. (5 km, 2,5 uur) Inschrij-
ven verplicht.

zo 29/03
14 - 16.30 uur

Station Heide, Heidestatieplein 4

Org: Gemeente Kalmthout

€ 5,00

Inschrijven: 03 666 61 01, 
toerisme@kalmthout.be

www.visitkalmthout.be
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HET GEWONNEN KIND

Jan gaat met pensioen en wil meer tijd maken voor zijn zoon Klaas. Die heeft 
hij vanwege zijn werk nauwelijks zien opgroeien. Klaas vreest echter dat zijn 
vader in een zwart gat gaat vallen, nu hij geen bezigheid meer heeft. In ‘Het 
gewonnen kind’ gaan ze op zoek naar een leuke hobby die ze samen kunnen 
uitoefenen.

Ze proberen allerlei dingen uit. Zo gaan ze onder meer aan de slag als verzor-
gers in het VRC (Vissen Revalidatiecentrum) in Blankenberge. Maar Jan heeft 
niet echt het juiste figuur om een platvis opnieuw te leren zwemmen. Via het 
VRC ontdekken ze wel een andere gemeenschappelijke passie: onderwater-
wielrennen! Klaas kan in de sprint als geen ander een explosieve versnelling 
plaatsen. En dankzij Jan zijn aerodynamische kont, blijft Klaas tot het laatste 
moment uit de wind!

Maar dan neemt hun verhaal plots een verrassende wending…

Nicolas Verlinden (18) is een jongen met een beperking die vooral heel erg gewoon wil zijn. Jan 
Van Dijck (59) is onder andere regisseur van theaterprojecten met mensen met een beperking. 
Met ‘Het gewonnen kind’ willen ze langs scholen en theaterzalen trekken en zo de ambitie van 
Nicolas waarmaken: jou er even bij laten stilstaan dat hij – ondanks zijn beperking – niet zo gek 
veel verschilt van andere achttienjarigen.

di 31/03
20 - 21.30 uur

OKA-Centrum, Kapellensteenweg 234

Org: Gemeente Kalmthout

€ 5,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, cultuurdienst 
of bib Kalmthout.

cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66

THEATER
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CONCERT

PLACES TO BE
OR NOT TO BE

zo 05/04
14.30 - 16 uur

OKA-Centrum, 
Kapellensteenweg 234

Org: Koninklijke Harmonie 
Bos en Hei

€ 8,00

Kaarten: 03 336 62 75

Muzikale reis met muziek uit de 
verschillende werelddelen.

Dubbelconcert van onze vereni-
ging Bos en Hei in samenwerking 
met Impro Style. Impro Style is 
een jonge groep van vrienden en 
familieleden uit Brecht die veras-
send uit de hoek komen met een 
blazer- en slagwerksectie.

THEATER

MUSICAL SOUND OF MUSIC

Project van de zangklas van Dominique Maes.

wo 15/04 19 uur 
do 16/04 19 uur 
vr  17/04 19 uur 
za  18/04  19 uur

CC Kadans, Wuustwezel

Org: Muzarto, academie voor muziek, 
woordkunst-drama en dans, Essen-Kalmthout

www.muzarto.be
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LEZING

ELENA 
FERRANTE

Lezing over de auteur Elena Ferrante door 
Francis Gommeren.

wo 22/04
20 - 23 uur

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 12

Org: Het Gemenebest

€ 7,00

fonsbuyens@skynet.be

UITSTAP

V-BOMMENWANDELING

Wanneer in Kalmthout na We-
reldoorlog II de laatste V-Bom-
men gevallen zijn, komt er ein-
delijk een einde aan de lange 
periode van terreur.

Tijdens een wandeling door-
heen de Kalmthoutse Heide, 
neemt een gids je mee voor 
een herdenking aan de be-
vrijding, maar ook aan de V-
bommen, de slachtoffers en de 
zware schade die overal in het 
dorp werd geleden, ook in de 
wijken Heuvel en Acht Zalighe-

den. Kalmthoutenaren werden gedwongen om in vre-
selijke omstandigheden als dwangarbeider te werken 
in de fabrieken waar de V-Bommen werden gemaakt. 

Inschrijven verplicht.

zo 19/04
14 - 16.30 uur

Kanon parking De Vroente, 
Putsesteenweg 129

Org: Gemeente Kalmthout

€ 5,00

Inschrijven: 03 666 61 01, 
toerisme@kalmthout.be

www.visitkalmthout.be
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FAMILIEVOORSTELLING 
HEEL-HUIDS

Voelen voelen vel voelen
Woelen woelen haar woelen
Grote bos, helemaal los
Lange benen... zijn nu verdwenen.

Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot 
de dagelijkse ontdekkingen rond ik en jij. Mijn 
arm is bruin, en die van jou? Ik heb blonde staar-
tjes, en jij? Eenmaal ouder wordt het haar een 
deel van onze identiteit en leeft er ook al heel 
wat onder ons vel. In deze voorstelling vloeien 
beide werelden moeiteloos in elkaar over en 
worden jong en oud ingepakt door een wereld 
van verrassende dans en sterke beelden.

Een sterrenhemel van sproetjes, 
een rilling met kippenvel, de te-
kening van een litteken of de 
plooi van een lachrimpel. Een 
krullenbos, een grijze kop, kaal of 
twee vlechten. ‘heel-huids’ gaat 
over je binnen- en buitenkant 
en hoe deze in relatie staan tot 
elkaar.

Op het einde mag het publiek  
mee op de scène.

THEATER

+2,5

zo 19/04
14 - 15 uur

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B

Org: Gemeente Kalmthout

€ 10,00 • - 12 jaar € 5,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, cultuurdienst 
of bib Kalmthout.

cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66



42

LEZING

Gids, historicus en Frankrijkkenner Jan Yperman vertelt over 'WEST-
HOEK XL Grensland in Frans- en West-Vlaanderen'. Beleef een reis in 
tijd en ruimte, aan weerszijden van de Schreve. Yperman gaat in op 

wat Vlaamse en Franse West-
hoek gemeen hebben en 
wat ons scheidt.

Hij illustreert zijn verhaal 
met meer dan 100 prachti-
ge beelden. Hij laat de toe-
schouwer doorheen de ge-
schiedenis kennis maken 
met het rijke erfgoed, de 
taal en cultuur van een uit-
gesproken plattelandsstreek. 
Geniet van de glooiende 
landschappen en ontdek pit-
toreske stadjes en dorpen, 
maar ook oude tradities, bel-
forten en vestingsteden.

Op zaterdag 16 mei 2020 
maken we een uitstap naar 
Rijsel. Als je van plan bent 
mee te gaan, is het interes-
sant om ook deze lezing bij 
te wonen.

do 23/04
14 uur (deuren 13 uur)

Strijboshof, 
Achterbroeksteenweg 69

Org: vtbKultuur Kalmthout

leden € 5,00 
niet-leden € 8,00

Inschrijven: 
www.vtbkultuur.be/kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 
0479 69 84 92

RIJSEL

THEATER

Erika heeft een oudere broer, Peter. Net zoals veel broers en zussen 
zijn ze het niet altijd eens met elkaar. Zeker nu niet! Peter heeft per 
ongeluk de radio van Erika gebroken.

Om niet in de problemen te geraken bij hun ouders, probeert Peter 
deze zelf te herstellen. Herstellen? Nee, hij gaat hem zelfs beter ma-
ken. Na het herstellen blijkt de radio heel wat meer te kunnen dan en-
kel liedjes spelen. Ze ontdekken dat ze met de radio kunnen tijdreizen!

Maar wanneer ze een scheur in de tijdlijnen veroorzaken, en ook nog 
eens de tijdspolitie achter hen aan zit, hebben ze alle hulp van de we-
reld nodig om deze chaos recht te zetten.

Of hebben ze genoeg aan elkaar?

vr 24/04 20 - 22.30 uur 
za 25/04 14 - 16.30 uur 
za 25/04 20 - 22.30 uur

Parochiezaal Achterbroek, 
Achterbroeksteenweg 209

Org: Ons vzw

€ 10,00 • -18 jaar € 5,00

Kaarten: www.onsvzw.be

TIJDELIJK
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THEATER

TRY OUT: III-IÈME

Jan Jaap Van der Wal 
staat opnieuw in de the-
aters. Geen lange toer 
deze keer, maar kort en 
krachtig.

Na twee seizoenen 
de gebeurtenissen in 
Vlaanderen te hebben 
gefileerd in De Ideale 
Wereld trakteert hij ons 
op zijn visie en zijn be-
denkingen. Maar dan 
Iive, op een podium. 
Na De Nieuwe Belg en 
Schoon is het tijd voor 
zijn derde: III-ième.

Dit is een zittende voor-
stelling.

vr 24/04
20.15 - 23 uur 
(deuren vanaf 19.30 uur)

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B

Org: Mimuze Kalmthout

€ 15,00

Kaarten: www.mimuze.be

linsi@mimuze.be 
03 369 06 02

THEATER

CHOPIN,
DOOR JOS MEERSMANS

Jos Meersmans is een 
vaste waarde in ons 
DF-programma. Dit 
jaar komt hij in de 
namiddag vertellen 
over het leven en het 
werk van Chopin. Hij 
brengt ons een thea-
termonoloog aange-
vuld met muziekfrag-
menten.

We breien er een 
feestelijk tintje aan 
wegens de viering 
van 70 jaar lokale 
werking van groep 
Davidsfonds Heide-
Kalmthout. Alle aan-
wezigen zijn welkom 
op de receptie.

vr 24/04
14 - 16 uur

Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos

Org: Davidsfonds Kalmthout

leden Davidsfonds € 5,00 
niet-leden € 7,00

Inschrijven: 03 666 63 12
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CONCERT

Kom proeven van allerlei hapjes nu de lentekriebels het land inkomen 
terwijl New Musica (onderafdeling van muziekvereniging De Heide-
bloem) voor de gepaste muzikale noot zorgt! De muziek wordt u ge-
bracht onder leiding van Sander van der Kloot. Zorg dat je erbij bent!

za 25/04
20 - 22 uur

Parochiezaal Nieuwmoer, 
Prelaat Deckersstraat 8

Org: Muziekvereniging De Heidebloem

www.deheidebloem.be

LENTEKRIEBELS

UITSTAP

Frans Jochems, bezieler van 't Kotje der herinnering, ontving in 2019 
de Kalmthoutse Heikneuter. Ter gelegenheid hiervan wordt een open-
deurdag georganiseerd in zijn ambachtenmuseum. Hiertoe dien je 
wel in te schrijven vermits er maximum 10 personen per keer 't Kotje 
kunnen bezoeken. Frans verzorgt zelf de rondleidingen. Vanaf 10 uur 
vertrekt er elk half uur een groep.

Je schrijft in tussen 10 en 12 uur, tussen 13 en 15 uur of tussen 15.30 en 
17 uur. Als je even moet wach-
ten kan dat met een drank-
je op het terras dat Toerisme 
Kalmthout organiseert.

za 25/04
10 - 17 uur

't Kotje der Herinnering, 
Cuylitshofstraat 55

Org: VVV Toerisme 
Kalmthout

gratis

Inschrijven: 03 666 61 01, 
info@vvvkalmthout.be

OP BEZOEK BIJ
DE HEIKNEUTER
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Arte Amanti is een kamermuziekfestival met een uniek concept: het brengt internatio-
nale topmusici naar plaatsen buiten het gewone concertcircuit.
Tijdens de elfde editie komt het festival weer naar Kalmthout met musici van uitzon-
derlijke klasse: pianiste Lily Maisky en het Kelemen strijkkwartet, bestaande uit Barnabas 
Kelemen en Alissa Margulis, violen, Katalin Kokas, altviool en Alexander Buzlov, cello. Zij 
geven samen en afzonderlijk wereldwijd concerten zoals in Moskou, Wenen, Rome, Car-
negie Hall, Toronto, Tokyo, Mexico, Johannesburg. En nu dus in Kalmthout in de kapel in 
de Missiehuislei.

Meesterwerken uit de klassieke kamermuziek staan op het programma: het romantische 
Tweede strijkkwartet van Alexander Borodin en het denderende Pianokwintet van Ro-
bert Schumann. Met muzikale kunde van het hoogste niveau in een vuurwerk van ge-
voelens.

Elk concert van Arte Amanti begint met 
een optreden door lokaal jong talent. In 
Kalmthout is dat oud-leerling van Mu-
zarto Eva Maeyaert, die nu harp studeert 
aan het Royal Northern College of Mu-
sic in Manchester en graag de oversteek 
maakt om met haar harpklanken een ex-
tra glans te geven aan het concert.

Concert zonder pauze. Na het concert is 
er een receptie waarop publiek en uit-
voerders elkaar beter kunnen leren ken-
nen.

za 25/04
20 - 21.30 uur

Kapel M. Middelares, Missiehuislei 46

Org: Gemeente Kalmthout

€ 15,00 • -12 jaar € 10,00

Kaarten: www.kalmthout.be/tickets, 
cultuurdienst of Bib Kalmthout

03 620 22 66, cultuur@kalmthout.be

ARTE AMANTI FESTIVAL

CONCERT







COLOFON

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

VOLGENDE EDITIE

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 2020.

De deadline om je activiteiten door te geven, is maandag 16 maart 2020.
Je geeft alle informatie door via www.uitdatabank.be. 

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

Welke info moet je zeker vermelden?
• Naam activiteit
• Korte omschrijving (min. 50 woorden,
 max. 150 woorden)
• Organisator
• Datum én 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: 
• Binnen de periode mei tot en met    
 augustus 2020 plaatsvinden.
• Op een locatie in Kalmthout plaatsvinden of   
 een activiteit buiten Kalmthout, maar door een  
 Kalmthoutse vereniging georganiseerd (neem in 
 het laatste geval contact op met de cultuurdienst, 
 cultuur@kalmthout.be of 03 620 22 66).
• Zich in de culturele sfeer bevinden.
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