najaar 2017

Ook de komende maanden heb je geen excuus om
thuis tv te blijven kijken! Een aantal Hoeilaartse
cultuurverenigingen en de gemeentelijke dienst Vrije
Tijd bieden je samen weer een boeiend programma
aan: toneel, jazz, voordrachten, concerten, … keuze
te over!

Vanaf drie voorstellingen kan je een abonnement
nemen. Je profiteert dan van de speciale abonnementsprijzen. Voor een paar euro’s kan je in eigen
dorp genieten van een gezellig, ontspannend en
verrijkend avondje uit. Cultuur bereikbaar in 1, 2, 3!

IN

GEMEENTEPLE
Zaterdag 2 september, vanaf 15 uur, Gemeenteplein

Opening Gemeenteplein

Inwoners en handelaars hebben ernaar uitgekeken en het lange
wachten wordt beloond! Met kinderanimatie, optredens van Piet
Piraat (16.30-17 uur) en Bandits (18-19 uur), de officiële inhuldiging
van het plein (19.30 uur), optreden van Brussels by night, de party
band van Raf Van Brussel (20.30-22 uur), DJ Dirk Stoops van StuBru,
het langste terras van Hoeilaart en een nocturne van de handelaars.
Org. dienst Vrije Tijd en Raad voor Lokale Economie

Toegang

gratis
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Vrijdag 15 september, 20 uur, GC Felix Sohie

Intiem Klassiek III

Ter gelegenheid van de opening van het Druivenfestival nodigt de
Hoeilaartse professionele pianiste Véronique Rubens twee talentrijke
collega’s uit voor een intiem en gezellig concert: Ludwine Beuckels
(viool) en Sophie Dury (sopraan). Op het programma muziek van
Mozart, Dvorak, Schubert, Gershwin, Puccini, Saint-Saëns, Rossini,
Fauré, … Zonder meer een culturele hoogdag.
Org. Davidsfonds Hoeilaart i.s.m. Rodenbachfonds Hoeilaart
en 5voor12

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro - VVK: 11 euro - Kassa: 13 euro

Maandag 18 september, 15 uur, sporthal

De Bonanzas:
A Tribute to the Sixties
Cultuur om 14 uur

De Bonanzas bezorgen je een eerlijke en oprechte middag vol muzikaal plezier. Verwacht je aan alle popklassiekers uit de jaren 60 zoals
ze vandaag moeten klinken: soms ingetogen en intiem, soms uitbundig en enthousiast, maar steeds met volle overgave en met respect
voor het origineel. Vijf gedreven muzikanten die met overtuiging alles
uit de kan halen om je even alle zorgen te doen vergeten.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo Druivenstreek: 12 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro

Zaterdagen 23 september, 28 oktober en 25 november,
van 10.30 tot 11.30 uur

Talenbraderie:
meertalig voorlezen in de bib

De verhalen worden telkens in twee talen voorgelezen: Nederlands &
français, Nederlands & Türkce, Nederlands & English, Nederlands &
español, Nederlands & polski, Nederlands &
Voor kinderen tot 8 jaar die Nederlands leren of die nieuwsgierig zijn
naar een andere taal. Niet alle talen komen altijd aan bod.
Check de website: www.hoeilaart.be/bib.
Org. Bib Hoeilaart

Toegang

gratis
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Zaterdag 23 september, 20 uur, GC Felix Sohie

Boudewijn, le roi triste en andere
verhalen
Comedy

Beleef een hilarische avond met acteur Erik Goris die je meeneemt
op een reis door de tijd met verhalen over wijlen Koning Boudewijn.
Je zou denken dat daar niet zoveel over te vertellen valt. Mis! Pittige
anekdotes, ontroerende verhalen, pakkend, hilarisch en geschiedkundig nog juist ook! Niet alleen Boudewijn komt aan bod, ook Albert,
Fabiola, Paola, Filip en Laurent, ... passeren de revue. Een geschiedenis
les, maar dan véél leuker dan op de schoolbanken.
Org. Rodenbachfonds Hoeilaart
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro - VVK: 11 euro - Kassa: 12 euro

Zaterdag 30 september, vanaf 17 uur
en zondag 1 oktober, van 10 tot 17 uur, GC Felix Sohie

Vers geperst

Boekenbeurs met fototentoonstelling
Het jaarlijkse cultuurweekend van het Davidsfonds Vers Geperst is de
gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met het nieuwe boeken
aanbod en een unieke tentoonstelling van Hoeilaartse fotografen.
Neem daar nog een lekker stuk kaastaart met koffie bij, een concert
en een virtuele wandeling, en je beseft het onmiddellijk: dit weekend
blijf je in Hoeilaart. Iedereen is welkom!
Org. Davidsfonds Hoeilaart

Toegang

gratis

Zaterdag 30 september, 20 uur, GC Felix Sohie

Hoeilaartse melodieën, het concert
Na de succesvolle lezing van Jan Van Assche in maart van dit jaar
- op video te herbeleven via Hoeilander.be - presenteert het Davidsfonds met fierheid het eerste avondvullende concert met uitsluitend
Hoeilaartse composities. Meesterwerkjes van Désiré Leclercq, Victor
Goossens, Marcel Limme, Raymond Mat, Willy Devis, Willy Vervloet,
Jan Van Assche, … garanderen een onvergetelijke avond vol nostalgie.
Een historisch concert!
Org. Davidsfonds Hoeilaart i.s.m. Hoeilander.be

Kaarten

4

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 11 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

Zondag 1 oktober, 11 uur, GC Felix Sohie

Virtueel wandelen door oude
Hoeilaartse prentkaarten
Na de prachtige voorstelling van het digitale Hoeilaart Weleer van
Erik Plastria, neemt het Davidsfonds de tijd om een groot aantal oude
prentkaarten op groot scherm te projecteren en van een leuke babbel
te voorzien, speciaal voor wie geen internet heeft of dit summum van
nostalgie graag samen beleeft. Erik Plastria en Jan Van Assche nemen
je mee op een virtuele wandeling door het oude Hoeilaart. Daarna
volgt een aperitiefje.
Org. Davidsfonds Hoeilaart i.s.m. Hoeilaart Weleer en Hoeilander.be

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Dinsdag 3 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Noam Chomsky
Lezing door Lode Vanoost

Noam Chomsky (1928), een van de meest boeiende Amerikaanse progressieve stemmen, is tot op vandaag een inspiratiebron voor duizenden jonge Amerikanen. Als geen ander weet hij het buitenlands beleid
van zijn vaderland, de VS, te ontrafelen en de ware motieven achter
dat beleid bloot te leggen. Lode Vanoost volgt Chomsky sinds de jaren
1970. In zijn lezing introduceert hij de man en zijn basisideeën, en
geeft hij suggesties om hem beter te leren kennen.
Org. 5voor12

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro - Kassa: 4 euro

Woensdag 4 oktober, 15 uur, GC Felix Sohie

I solisti del vento:
Hemel (Magritte in het theater)
Familievoorstelling (7-12 jaar)

In deze woordeloze kindervoorstelling neemt Luk De Bruyker je mee
in de bijzondere wereld van de kunstwerken van René Magritte. Dit
knap staaltje figurentheater wordt ondersteund met live muziek door
I Solisti in een exclusieve remake.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo Druivenstreek: 10 euro - VVK: 11 euro - Kassa: 12 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017
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WERKEN AAN
EEN BETERE WERELD

7 OKT 2017 10-22U

DUURZAME

DOENDERSDAG
HOEILAART | GC FELIX SOHIE

Zaterdag 7 oktober, vanaf 10 uur, GC Felix Sohie

Duurzame Doendersdag

Durf, denk, doe: een dag over duurzame ontwikkeling
• 10 uur: Bib-Verwendag, tweedehandskleding en speelgoedbeurs,
Repair Café, duurzame wereldmarkt.
• 14 uur: duurzame dorpswandeling langs bijzondere plekjes in eigen dorp.
• 20 uur: doordenkavond over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hun toepassingen voor Hoeilaart.
Kom kijken!
Org. GROS m.m.v. WC ‘t Beukenootje, Bib Hoeilaart, Gezinsbond,
Klimaatteam, Milieuraad, SamenVoor en vele Hoeilaartse verenigingen en vrijwilligers.

Toegang

gratis

Zondag 8 oktober, 11 uur, GC Felix Sohie

Aperoconcert met Jean-Luc Pappi
Jean-Luc is jazzpianist en woont in Hoeilaart. Latino-jazz is helemaal
zijn ding. Samba, rumba, … de hele Latijnse danscultuur komt aan
bod met covers van Carlos Jobim, de meester in dat genre. Desafinado
en The girl from Ipanema staan zeker op de playlist. Dansruimte op het
podium en caipirinha aan de bar worden voorzien!
Org. Cultuurraad

Toegang

gratis

Woensdag 11 oktober, 15 uur, GC Felix Sohie

De Verenkoning

Familiefilm (7+) in kader van Week van het Bos
Ver weg op zee houden Johan en zijn vader zich schuil voor de Verenkoning, een vreselijk monster dat Johans moeder heeft meegenomen.
Op een dag hoort Johan op de boordradio een noodoproep: de Verenkoning is in de buurt! Johan grijpt zijn kans. Kan hij eindelijk zijn moeder op het spoor komen? Het begin van een spannende reis naar het
rijk van de Verenkoning, een magische en onbeschrijflijke plek.
Dit verhaal over liefde en verlies komt tot leven in prachtige animatie
beelden.
Org. dienst Vrije Tijd
Kaarten

6

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 4 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

Vrijdag 13 oktober, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Pascale Platel:
Petites pensées de Pascale
Een wilde bloemlezing

Waarom wij leven, lijden, verlangen, waar we naartoe gaan, waarom
de vrijheid in de gebondenheid ligt, wat echte liefde is, … Pascale
Platel haalt een tiental klassieke filosofen van onder het stof maar
blijft, analoog met het penseeviooltje, vooral haar wilde, spontane
zelve.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo Druivenstreek: 12 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro

Zondag 15 oktober, 10.30 uur, GC Felix Sohie

Hoe beleggen wanneer het
spaarboekje niets opbrengt?
Lezing door Frank Vranken

Centen op een spaarboekje brengen niets meer op. Meer nog, door
de inflatie verlies je aan koopkracht door je geld erop te laten staan.
Wens je meer rendement, dan moet je risico’s nemen. Beleggingsspecialist Frank Vranken licht de verschillende alternatieve beleggings
mogelijkheden toe en zal na de presentatie de vragen over beleggen
beantwoorden.
Org. Rodenbachfonds Hoeilaart

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Dinsdag 17 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Het basisinkomen

Lezing door Nele Lijnen, federaal parlementslid
Iedereen een maandelijks levensbedrag geven zonder voorwaarden. Is dat haalbaar? In haar boek Win for life definieert zij wat een
basisinkomen is, welke voordelen dat biedt en belangrijk: hoe we dat
gaan betalen?
Org. Willemsfonds Hoeilaart

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 2 euro - Leden: 2 euro - Kassa: 3 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

7

Woensdag 18 oktober, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Ewout Pierreux Trio
Jazz at Felix

Pianist Ewout Pierreux voelt zich al een beetje thuis in Hoeilaart. Vorig
seizoen opende hij ook al Jazz at Felix samen met zijn Zuid-Afrikaanse
vriend en trompettist Marcus Wyatt.
Voor dit concert grijpt hij terug naar de oerbezetting van het jazztrio:
piano, drums, bas. Zijn trio speelt heel klassieke jazz, met eigen composities en standards en heel wat ruimte voor improvisatie.
Line-up: Ewout Pierreux: piano - Martijn Vanbuel: bas Toni Vitacolona: drums
Org. 5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro - VVK/leden: 8 euro - Kassa: 10 euro

Maandag 23 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Argentinië, magistraal natuurwonder
Beeldreportage door Guido en Mia Vervoort

De naam is afgeleid van het Latijnse woord argentum (zilver). De
Spanjaarden hoopten er veel van te vinden. Het land telt 42 miljoen
inwoners, is 90 maal zo groot als België en het 8ste grootste land
ter wereld. Over een lengte van 3500 km heeft het heel verscheiden
klimaatstreken en een spectaculaire natuur, gaande van de zuidelijke
Patagonische ijskap tot zoutvlaktes en de indrukwekkende watervallen van Iguazu. Bruisend op de tonen van de tango is Buenos Aires het
‘Parijs van Zuid-Amerika’.
Org. vtbKultuur Hoeilaart
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Woensdag 25 oktober, 14 - 16.30 uur, GC Felix Sohie

2D-tekenen en printen op vinyl

Een digitale workshop voor creatievelingen van 10 tot 14 jaar
Teken je graag en werk je nog liever met de pc? Dan is dit iets voor
jou. Je leert het tekenprogramma Inkscape gebruiken en kan er
meteen mee aan de slag om een sticker te maken met behulp van
een vinylcutter.
Inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt. Je kan
alleen of met zijn tweeën aan een computer werken.
Org. dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn, met de steun van de Provincie
Vlaams-Brabant in het kader van de Digitale Week

Toegang

8

gratis

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

Woensdag 25 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Van achterklap tot zaka …

Infosessie voor ouders over de digitale leefwereld van hun tiener
Hoe komt het dat kinderen en jongeren zo verslingerd zijn aan g aming,
YouTube en social media? Hoe kan je je kinderen voorbereiden op een
wereld waarin sociale media niet weg te denken zijn? En wat met
die grote gevaren als sexting, cyberpesten en online haatspraak? Joos
Callens van Mediaraven, die met kinderen en jongeren rond digitale
media werkt, laat ouders kennismaken met de digitale leefwereld van
hun kinderen. Inschrijven: info@huisvanhetkinddruivenstreek.be.
Org. Huis van het Kind Druivenstreek, met de steun van de provincie
Vlaams-Brabant in het kader van ‘Waarom? Daarom!’
Toegang

gratis

Zondag 29 oktober, 15 uur, GC Felix Sohie

The Cast

The Cast is een coverband, samengebracht door Ronny en Leo Van den
Wijngaert, die reeds een vijftiental jaar actief is. Met een overdosis aan
enthousiasme brengen deze tien muzikanten en vijf vocals stomende
en swingende covers en medleys van ’70, ’80, ’90 tot vandaag. Rock,
disco, new wave, pop, funk, dance hits zijn de ingrediënten van hun
pittig recept voor top entertainment. Hun energieke optredens werken
aanstekelijk en zorgen voor een grote portie ambiance!
Aansluitend is er een receptie voor 15 jaar Seniorenraad.
Org. Seniorenraad

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 9 euro - VVK: 10 euro - Kassa: 10 euro

Donderdag 9 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Een duidelijke kijk
op de Eerste Wereldoorlog
Lezing door Ronny Vandenbroele

Er is de voorbije jaren al zoveel gezegd en geschreven over WO I en
toch biedt deze lezing een uniek totaalbeeld met een antwoord op tal
van vragen zoals: ‘Hoe dood je 10 miljoen soldaten en vermink je er
nog eens 20 miljoen? Waarom was het vredesverdrag een onding?’
Als oud-kolonel van de pantserinfanterie en woordvoerder van vijf
ministers van Defensie is Ronny Vandenbroele onze uitgelezen gids.
Org. Davidsfonds Hoeilaart

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017
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Maandag 13 november, 14 uur, GC Felix Sohie

Film: Flying Home
Cultuur om 14 uur

Jamie Dornan speelt een beleggingsadviseur uit New York die op korte
tijd hoog op de carrièreladder is geklommen. Het kantoor waarvoor hij
werkt, heeft een grote vis in het vizier, een oliesjeik uit Dubai die een
paar miljard dollar te investeren heeft. Die wil hij gerust aan Dornans
baas toevertrouwen, op voorwaarde dat Dornan een Vlaamse duivenmelker (rol van Jan Decleir) kan overtuigen om zijn prijsduif aan hem
te verkopen, iets wat de man tot nu toe altijd geweigerd heeft.
Regie en scenario: Dominique Deruddere.
Org. dienst Vrije Tijd
Toegang

gratis

Dinsdag 14 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Uitreiking Hoeilaartse Parel
met optreden van Winston Wutu
De Hoeilaartse Parel is een prijs die de Cultuurraad om de twee jaar
uitreikt aan een persoon én aan een vereniging of sociocultureel project die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel of sociocultureel vlak, binnen en/of buiten de gemeente.
Uit de door de verenigingen genomineerde personen, verenigingen
of projecten heeft het dagelijks bestuur de winnaars gekozen. De uitreiking wordt muzikaal omlijst door het Hoeilaartse combo Winston
Wutu, samen met toneelgezelschap Reintje genomineerd voor de
toneelversie van The Broken Circle Breakdown.
Org. Cultuurraad
Toegang

gratis

Zaterdag 18 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Winterconcert van Nero’s Muzikanten
Hou je gereed want het is weer zover! Nero’s Muzikanten trakteren
je op een ontspannend avondje muziek. Ze verwennen je met allerlei soorten muziek, gaande van klassiek tot rock en Disney. Na het
concert is er nog tijd voor een babbeltje en een drankje! Geniet van
deze avond!
In 2018 vieren Nero’s Muzikanten hun 20ste verjaardag en daar maken ze een feestjaar van. Hou hun Facebookpagina en andere media
goed in de gaten!
Org. Nero’s Muzikanten

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro - VVK: 7 euro - Kassa: 8 euro

10 1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

Donderdag 23 november, 20.30 uur, GC Felix Sohie

RVB Quartet
Jazz at Felix

Jazz at Felix wil jong talent een kans geven. Gitariste Rebekka Van
Bockstal is pas 24 jaar, volgt een masteropleiding aan het Brussels
Conservatorium en was finaliste van het Concours XL Jazz van de
Brussels Jazz Marathon. In 2016 richtte ze haar eigen kwartet op
en speelt ze eigen composities, geïnspireerd door hedendaagse jazzgrootheden als Gilad Helselman, Mark Turner, Wayne Shorter, …
Line-up: Rebekka Van Bockstal: gitaar - Ambroos De Schepper:
saxofoon - Kobe Boon: contrabas - Marius Couvreur: drums
Org. 5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro - VVK/leden: 8 euro - Kassa: 10 euro

Vrijdag 24, zaterdag 25 november, 20 uur en
zondag 26 november, 15 uur, GC Felix Sohie

De Jonge Druivelaar speelt:
Mijn vrouw heet Maurice
Auteur: Raffy Shart - Bewerking: Guy Keeren Regie: Jan Van Assche

Frank is een niet zo succesvol makelaar, met een jaloerse echtgenote
Marianne en een nog jaloersere maîtresse Katrien, die bovendien een
verschrikkelijk jaloerse echtgenoot heeft, Roger. Katrien wil Marianne
per se ontmoeten en dat wil Frank kost wat kost vermijden. Daarom
roept hij de hulp in van Maurice, vrijwilliger bij Spullenhulp die toevallig bij hem langskomt. Maurice moet dan maar zijn vrouw spelen ...
Een dolkomische klucht!
Kaarten

Toneelkring De Jonge Druivelaar
Presenteert:

“MIJN VROUW HEET MAURICE”

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 9,5 euro - VVK: 10 euro - Kassa: 12 euro

Maandag 27 november, 14 uur, GC Felix Sohie

JackoBond zingt Marva:
Rode rozen in de sneeuw
Cultuur om 14 uur

Ter ere van Marva, en ook een beetje ter ere van haar eigen moeder, brengt singer-songwriter Riet Muylaert samen met haar band
JackoBond een ode aan het repertoire van Marva. Vooral omdat er
in deze tijden nood is aan dromen, herinneringen en mooie dingen.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo Druivenstreek: 10 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017
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Maandag 27 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Een nieuw samengesteld gezin …
moeilijke opdracht
Infosessie door Cindy Schepers (De Scheidingsschool)

In een nieuw samengesteld gezin sta je met je partner voor de uitdaging een nieuw evenwicht te vinden. Praktische moeilijkheden,
onrealistische verwachtingen en verschillende emotionele belangen
leiden dikwijls tot spanningen en frustraties. Gelukkig zijn de uitdagingen te overwinnen en kan een samengesteld gezin een fijne plek
worden. Tijdens de infosessie van deze psycho- en relatietherapeute
komen de valkuilen aan bod en krijg je praktische tips. Inschrijven:
info@huisvanhetkinddruivenstreek.be.
Toegang

gratis

Org. Huis van het Kind Druivenstreek, met de steun van de Provincie
Vlaams-Brabant in het kader van ‘Waarom? Daarom!’

Dinsdag 28 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Een onmogelijke vrede in Israël
en Palestina?
Lezing door Brigitte Herremans

Brigitte Herremans is beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Haar taak is beleidsbeïnvloeding op Belgisch en Europees niveau omtrent het Israëlisch-Palestijns
conflict. Dit doet ze vanuit een rechtenbenadering, waarbij het belang
van het internationaal recht voor beide partijen benadrukt wordt.
Sinds de start van de Arabische revoluties in 2011, volgt ze de situatie
in Syrië ook op de voet. Regelmatig publiceert ze artikels en spreekt ze
in de media over het Midden-Oosten.
Org. 5voor12
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro - Kassa: 4 euro

Donderdag 30 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Bedgeheimen uit het verleden
Lezing door Lieve Mariën

Wat speelde er zich af tussen de lakens van historische vrouwen?
Hoe ging het eraan toe in onze gewesten? De maagden, huwelijk
en overspel, verboden seks en prostitutie, badrituelen met een erotisch kantje, kuisheidsgordels, folteren en straffen. Wanneer mocht je
wél en wanneer niet vrijen? Een historisch juist maar luchtig thema,
gebracht door journaliste Lieve Mariën.
Org. Davidsfonds Hoeilaart

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

12 1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2017

Zaterdag 2 december, 20 uur, GC Felix Sohie

Mozart, mijn vriend
Algemene leiding: Johan Sluys

Het Ruusbroeckoor organiseert een concert ter nagedachtenis van
zijn oud-dirigent Fons de Haas die 10 jaar geleden overleed. Het koor
brengt onder meer Laudate Dominum, Ave verum en enkele Notturni.
Inge Van de Kerkhove (sopraan) en Lana Langenaeker (klarinet) vullen het muzikale programma aan en Frieda Verdonk leest voor uit het
boek van Fons de Haas, Mozart, mijn vriend. Annemie Moens zorgt
voor de begeleiding aan de piano.
Org. Ruusbroeckoor

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7 euro - VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro

Woensdag 6 december, 20 uur, GC Felix Sohie

Justitie

Lezing door Paul De Gryse, vrederechter in Brussel
De justitie is zo georganiseerd dat zij op een onafhankelijke manier
werkt. Zij wordt geregeld snoeihard de mantel uitgeveegd, soms ten
onrechte.
Maar hoe werkt dit systeem in werkelijkheid? Welke garanties
biedt het? Waarom doen wij op deze justitie dikwijls een beroep?
Bestaan er andere mogelijkheden om uit conflicten te geraken? Op
deze en andere vragen wordt een antwoord gezocht op de dag van
Sinterklaas. Misschien een echt geschenk?
Org. Willemsfonds Hoeilaart
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 2 euro - Leden: 2 euro - Kassa: 3 euro

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december, 20 uur, GC Felix Sohie

Reintje herneemt:
The Broken Circle Breakdown

Iedereen kent de film, maar het verhaal werd eerst in het theater verteld: het verhaal van Elise en Didier, een koppel wiens genen helemaal
doordrongen zijn van country en die samen een prachtig dochtertje
hadden.
Elke Van den Wijngaert en Wouter Vanderstraeten spelen Elise en Didier,
of Alabama en Monroe zoals ze zichzelf noemen. Live muziek, door de
Hoeilaartse band Winston Wutu, maakt deze voorstelling tot een intense
rit waarbij de country en de bluegrass het leven van de personages niet
alleen onderstrepen, ze worden er een onmiskenbaar en doorleefd onderdeel van. Een voorstelling die nog lang zal nazinderen.
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro - VVK: 8 euro - Kassa: 9 euro
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Donderdag 14 december, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Sabine Külich & Laia Genc:
S(w)inging Brubeck
Jazz at Felix

Soms valt een concert uit de hemel. Op de prijsuitreiking van B-Jazz in
Leuven, werden de organisatoren van Jazz at Felix voorgesteld aan Sabine
Kühlich, een Duitse saxofoniste en docente zang aan het Conservatorium
van Maastricht. Drie minuten later hadden ze afgesproken dat ze naar
Hoeilaart zou komen met Laia Genc, pianiste. Samen spelen ze een tribute
aan The Great Dave Brubeck. Dit wordt smullen!
Line-up: Sabine Kühlich: zang en saxofoon - Laia Genc: piano en percussie
Org. 5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro – VVK/leden: 8 euro - Kassa: 10 euro

Zaterdag 16 december, 20 uur, Sint-Clemenskerk

Dreaming of a White Christmas
Hoeilaartse Swing Shift Big Band in kerstconcert

De mooiste kerstliedjes die je tijdens het eindejaar overal hoort, dateren vaak uit de tijd van de grote big bands. Denk maar aan White
Christmas, I’ll be home for Christmas, The Christmas song, Sleigh Ride,
Have yourself a merry Christmas … Bing Crosby, Doris Day, Frank
Sinatra, Nat King Cole, … zij bepaalden in grote mate de typische
klank van Kerstmis.
Hoeilaart is de thuis van de Swing Shift Big Band met onder meer
Alex Puttemans. Speciaal voor het Davidsfonds brengt het orkest dit
exclusief kerstconcert met ‘special guests’. Dit mag je niet missen!
Org. Davidsfonds Hoeilaart
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 11 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Vrijdag 22 en zaterdag 23 december, 20 uur, GC Felix Sohie

Klem speelt: Als bomen in de winter
Tekst: Pierre Soetewey - Regie: Philip Maes

Weduwnaar Pol Van der Smissen is 80, woont alleen, is zwaar gevallen
en zou best naar een rusthuis gaan. Maar hij is koppig en weigert. Het
leven heeft hem tot een verbitterd en onmogelijk man gemaakt. Toch
drijft zijn enige dochter haar wil door: ze brengt hem naar ‘De Nachtegaal’. Door plaatsgebrek in de mannenafdeling komt hij tijdelijk in de
damesafdeling terecht. Daar verschijnt juffrouw Demaegdt, die naast
hem woont, ten tonele. Zal haar gezelschap Pol opnieuw leren lachen?

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Je duidt op het bestelformulier aan voor welke voorstellingen je wilt reserveren. Vanaf drie
verschillende voorstellingen per persoon geldt de abonnementsprijs. Je kan het formulier voor
meerdere personen gebruiken.
Breng het bestelformulier binnen in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. Aan de balie kan je
betalen en krijg je de bestelde tickets.

CULTUURWAARDEBONNEN
Vanaf drie voorstellingen per persoon geldt de abonnementsprijs 1, 2, 3 … Hoeilaart.
Als Hoeilander kan je bovendien nog je cultuurwaardebonnen gebruiken!
Wie is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoeilaart, heeft elk cultuur
seizoen recht op twee waardebonnen van 2,50 euro. Met die bonnen krijg je onder meer vermindering op de toegangsprijs van de culturele activiteiten uit deze brochure.
Per culturele activiteit kan je één waardebon aanbieden. De bonnen zijn voor strikt persoonlijk
gebruik. Ga je bonnen afhalen aan de balie van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
Meer info: www.hoeilaart.be/cultuurwaardebonnen.

Dienst Vrije Tijd

Balie: dienst Vrije Tijd - GC Felix Sohie - Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart
02 657 05 04 - vrijetijd@hoeilaart.be - www.felixsohie.be
Open: van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur, alsook woensdag
van 13.30 tot 19 uur en vrijdag van 13.30 tot 17 uur.

Bestelformulier 1, 2, 3 ...
Naam:
Adres:

Tel./gsm:
E-mail:
Datum:

Handtekening:

Vr

Za
Za

Zo

Di
Wo
Zo
Di
Wo
Ma
Zo
Do
Za
Do
Vr
Za
Zo
Di
Do
Za
Wo
Vr
Za
Do
Za
Vr
Za

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie
GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie
Sint-Clemenskerk
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie

03/10
11/10
15/10
17/10
18/10
23/10
29/10
09/11
18/11
23/11
24/11
25/11
26/11
28/11
30/11
02/12
06/12
08/12
09/12
14/12
16/12
22/12
23/12

01/10

23/09
30/09

15/09

Dag Datum

Plaats

20 u
15 u
10.30 u
20 u
20.30 u
20 u
15 u
20 u
20 u
20.30 u
20 u
20 u
15 u
20 u
20 u
20 u
20 u
20 u
20 u
20.30 u
20 u
20 u
20 u

11 u

20 u
20 u

20 u

Uur

Lezing: Noam Chomsky
Familiefilm: De Verenkoning
Lezing: Hoe beleggen wanneer het spaarboekje niets opbrengt?
Lezing: Het basisinkomen
Jazz at Felix: Ewout Pierreux Trio
Beeldreportage: Argentinië, magistraal natuurwonder
Optreden: The cast
Lezing: Een duidelijke kijk op WO I
Winterconcert
Jazz at Felix: RVB Quartet
Toneel: Mijn vrouw heet Maurice
Toneel: Mijn vrouw heet Maurice
Toneel: Mijn vrouw heet Maurice
Lezing: Een onmogelijke vrede in Israël en Palestina?
Lezing: Bedgeheimen uit het verleden
Concert: Mozart, mijn vriend
Lezing: Justitie
Toneel: The Broken Circle Breakdown
Toneel: The Broken Circle Breakdown
Jazz at Felix: Sabine Külich & Laia Genc: S(w)inging Brubeck
Concert Swing Shift Big Band: Dreaming of a White Christmas
Toneel: Als bomen in de winter
Toneel: Als bomen in de winter

Virtueel wandelen door oude Hoeilaartse prentkaarten

Comedy: Boudewijn, le roi triste en andere verhalen
Concert: Hoeilaartse melodieën

Concert: Intiem Klassiek III

Voorstelling

Bestelformulier 1, 2, 3 ...
Organisatie
Davidsfonds i.s.m. het
Rodenbachfonds en 5voor12
Rodenbachfonds
Davidsfonds i.s.m. Hoeilander.be
Davidsfonds i.s.m. Hoeilaart
Weleer en Hoeilander.be
5voor12
Dienst Vrije Tijd
Rodenbachfonds
Willemsfonds
5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
vtbKultuur
Seniorenraad
Davidsfonds
Nero’s Muzikanten
5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
De Jonge Druivelaar
De Jonge Druivelaar
De Jonge Druivelaar
5voor12
Davidsfonds
Ruusbroeckoor
Willemsfonds
Reintje
Reintje
5voor12 i.s.m. Jazz met Pit
Davidsfonds
Klem
Klem
€4
€4
€6
€3
€ 10
€5
€ 10
€6
€8
€ 10
€ 12
€ 12
€ 12
€4
€6
€ 10
€3
€9
€9
€10
€ 14
€ 10
€ 10

€6

€2
€8
€8
€8 €8
€ 12
€9
€9

€5
€8

€2
€8 €8
€4
€ 10
€5
€7
€8 €8
€ 10
€ 10
€ 10

€4
€5

€5

€ 12 € 11
€14 €12

€ 13 € 11

€3
€3
€4
€2
€ 7,5
€3
€9
€4
€6
€ 7,5
€ 9,5
€ 9,5
€ 9,5
€3
€4
€7
€2
€ 7,5
€ 7,5
€ 7,5
€ 11
€8
€8

€4

€ 10
€11

€ 10

Eindtotaal

Kassa VVK Leden Abo 1,2,3 Aantal

Totaal

