Cultuuraanbod 2020 - 2021

Reeds voor de achttiende keer slaan de Cultuurdienst van
Moorslede en enkele verenigingen de handen in elkaar
om een gevarieerd cultuuraanbod samen te stellen.
Maar sinds maart 2020 ziet ons leven er wat anders uit.
De uitbraak van Covid-19 heeft vooral op de culturele
sector een grote impact gehad. Er werden tal van
voorstellingen geannuleerd of verplaatst. Daarvan kan je
nog altijd iets merken in deze brochure.
Meer dan ooit was er het besef dat correcte klantengegevens heel belangrijk zijn. Daarom vragen we om ons
zeker een seintje te geven als je verhuisd bent of een
ander telefoonnummer of e-mailadres hebt.
Contacteer ons ook gerust indien je vragen hebt, of als
je twijfelt of jouw gegevens correct in ons ticketsysteem
zitten.
We zullen steeds de geldende maatregelen van het
nationale crisiscentrum volgen. We zijn alvast blij dat
voorstellingen vanaf 1 juli onder bepaalde voorwaarden
opnieuw kunnen plaatsvinden. Op het moment van het
ter perse gaan, waren de protocollen nog niet (volledig)
bekend. Vandaar dat het kan zijn dat de ticketverkoop
iets later zal starten dan wat je verder leest.
Ook weten we bij het ter perse gaan van onze brochure
nog niet hoe we de zaalplanning zullen moeten invullen.

Hopelijk is dit allemaal in orde tegen dat je deze brochure
ontvangt. Voor de laatste stand van zaken kan je terecht
op onze facebookpagina of op www.moorslede.be.
Uiteraard kan je ons ook mailen of bellen.
Hopelijk zal dit niet nodig zijn, maar het zou kunnen dat
er voorstellingen worden verplaatst of geannuleerd. In
het eerste geval blijft je ticket geldig. In het tweede geval
of als de nieuwe datum je niet past, worden de tickets
terugbetaald.
Normaal hadden we hier ook met trots willen
aankondigen dat je online kon bestellen en met
bancontact kon betalen, maar ook hier heeft Corona roet
in het eten gegooid. We zijn samen met de leverancier
bezig om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen, maar
tegen wanneer dit zal lukken, weten we nog niet. Ook
hier kan je de laatste info vinden op de website of
facebook.
Maar samen zullen we ons er door slaan en opnieuw
cultuur kunnen beleven. De Bunder zelf heeft alvast een
goed geventileerde zaal, één van de aanbevelingen van
de nationale veiligheidsraad. We zullen er dan ook voor
zorgen dat die steeds aanstaat.
Alvast bedankt voor jullie begrip en tot op één van de
voorstellingen.

TICKETS BESTELLEN
Tickets kan je op verschillende manieren bestellen:
- Online (meer info volgt laten op www.moorslede.be of
facebook), je drukt dan ook zelf je tickets af.
- Via mail naar cultuur@moorslede.be, er komt hier wel
(behalve voor abonnees) een administratieve kost van
€ 2 per bestelling bij. Geef steeds je adresgegevens en
telefoonnummer door!
- In ons kantoor (zodra betalen met bancontact mogelijk is)
- Bezorg ons het ingevulde formulier op de achterzijde
van deze brochure (via Bpost of deponeer het in onze
brievenbus aan GC De Bunder). Ook hier komen die € 2
administratieve kosten bij.
ABONNEMENT (ABO)
Bij elke voorstelling staan drie prijzen vermeld. De
goedkoopste prijs is het cultuurabonnement. Wat moet
je daarvoor doen? Je kiest minimum 3 voorstellingen
(per persoon), waarvan minimum 1 met een sterretje.
Abonnementen aangevraagd vóór 1 juli krijgen een
voorkeursbehandeling, want die krijgen de beste
zitplaatsen toebedeeld.
Je kan kiezen tussen liefst zo dicht mogelijk bij het
podium of liefst op tribune. We houden rekening met
je vraag in de mate van het mogelijke.
Boek je 3 voorstellingen of meer met een sterretje,
dan krijg je nog eens 10% extra korting bovenop het
abonnementstarief voor die voorstellingen met een ster!

VOORVERKOOP (VVK)
Ben je in één of twee voorstellingen geïnteresseerd, of
in meerdere voorstellingen maar geen enkele met een
sterretje, dan val je in de prijsklasse voorverkoop.
Losse tickets in voorverkoop worden pas behandeld vanaf
1 juli 2020. Je mag je inschrijvingsformulier wel al indienen
vóór die datum. VVK tarief kan verkregen worden tot één dag
vóór de voorstelling (indien niet uitverkocht).
Hou ook rekening met onze zomersluiting (20/7 t.e.m.
17/8/2020).
AAN DE DEUR (ADD)
Je kan je kaarten ook gewoon aan de deur kopen, als de
voorstelling nog niet uitverkocht is.
KASSA BIJ VOORSTELLINGEN
Bij onze eigen producties (in de brochure aangeduid
met een ster) openen we de kassa een half uur vóór de
aanvang van de voorstelling. Dan heb je nog de kans om
gereserveerde tickets op te halen en af te rekenen.
Bij uitverkochte voorstellingen is er geen kassadienst.
KORTING VOOR 60+ en ANDERSVALIDEN
Er is ook een korting op de abonnements- en
voorverkoopprijs voor 60-plussers en andersvaliden
voor de voorstellingen met een sterretje. Zij krijgen 10%
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korting. Dit moet wel duidelijk op voorhand gemeld
worden (dus niet regelen aan de kassa). Deze korting
geldt niet op de aan-de-deur-prijs. Deze korting is niet
combineerbaar met andere kortingen.

MEER INFO
Voor informatie over de voorstellingen in deze brochure
kan je terecht bij de Cultuurdienst. We helpen je graag
verder!

TERUGNAME TICKETS
Aangekochte tickets kunnen niet geruild noch terugbetaald worden, tenzij een doktersbriefje kan worden
voorgelegd.
Er wordt een uitzondering gemaakt bij voorstellingen
met een wachtlijst. Dan kan de Cultuurdienst nagaan of
er nog gegadigden zijn voor jouw ticket(s). Dit tot 1 week
vóór de voorstelling.

We hopen je te kunnen verwelkomen op één of meerdere
van onze voorstellingen!

BETALING
Tickets dienen betaald te worden binnen de 2 weken na
ontvangst van de reservatiebevestiging. Zoniet, wordt
de bestelling geannuleerd. Indien je dan toch nog wilt
bestellen, kan dit, maar zal de datum van de tweede
bestelling tellen in de chronologische volgorde.
KINDEROPVANG
Voor sommige voorstellingen ingericht door de
Cultuurdienst wordt er kinderopvang voorzien. Dit voor
lagere schoolkinderen van een half uur vóór tot een half
uur na de voorstelling. Dit is gratis, maar inschrijven
is verplicht! (breng ons minimum 2 weken vóór de
voorstelling op de hoogte)

Cultuurteam Moorslede
OPENINGSTIJDEN CULTUURDIENST
Maandag: 8u30-12u / namiddag op afspraak
Dinsdag: 8u30-12u / namiddag op afspraak
Woensdag: 8u30-12u & 13u-18u
Donderdag: 8u30-12u / namiddag op afspraak
Vrijdag: 8u30-12u / namiddag op afspraak

Vind ons leuk op Facebook en blijf op de hoogte
van onze nieuwtjes en wedstrijden!
www.facebook.com/CultuurdienstMoorslede
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19u. F.C. DE KAMPIOENEN 4: VIVA BOMA
22u. TORPEDO

FAMILIEVOORSTELLING
TIJDSTIP / LOCATIE
MaVERPLAATST
24 augustus
2020
NAAR
MA 23 augustus
2021 om 14u
om 14u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
DOELGROEP
6 tot 11 jaar
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DUUR
ca. 60 min.
max. 200 pers.
TICKETS
ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije Zit

ILA VAN DER POUW “Tarzan”
Een gorillamoeder ontfermt zich over een in de jungle achtergelaten baby en geeft het kind de naam
Tarzan. En dan verschijnt na tien jaar tante Jane in de jungle. Ze is op zoek naar het vermiste kind van
haar zus. Tarzan die inmiddels een vrolijk apenleven leidt, is nieuwsgierig naar andere mensen. Zo gaan
die dingen nu eenmaal. Gorillamoeder Kala besluit dat Tarzan mensen moet leren kennen. En dan komt
er een zeer verrassende aap uit de mouw. Een voorstelling over wie je bent, waar je thuis hoort maar
bovenal over de moed om voor jezelf te kiezen.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

FAMILIEVOORSTELLING

HET WOLK “Zeep”

TIJDSTIP / LOCATIE
Di 25
augustus 2020
GEANNULEERD
om 14u
GC De Bunder

Soms wil ik gewoon verdwalen,
de weg kwijt zijn in ‘t grote bad.
Dan zou ik stiekem onderduiken,
stil verdwijnen langs dat gat.
In dat gaatje loopt een glijbaan,
met bestemming blauwe zee.
Heerlijk roetsjen, lekker gillen.
Heb jij ook zin? Kom maar mee!
Weet jij welke kant we moeten?
Links of rechts, da’s moeilijk, zeg.
Zullen we ‘t vragen aan de
vissen? Die weten vast de juiste
weg.

ORGANISATIE
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
DOELGROEP
2+
DUUR
ca. 40 min.
max. 120 pers.

© Tim De Backer

TICKETS
ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

‘Het wolk’ maakt een zeepzoete en betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de zaal
onder in een waterwereld waar alles mogelijk is. Mee zwemmen met de vissen, racen op zeepaardjes,
dansen tussen de kwallen. Hopelijk kunnen jullie lang genoeg jullie adem inhouden?

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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ORGEL- EN KOORCONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 11 september 2020
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst i.s.m.
Orgelkring Adriaen Willaert
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MET
Vocaal Ensemble
Adriaen Willaert:
Lidwien Van Winckel
en
Rein Van Bree
Orgel: Eric Hallein
TICKETS
ADD: € 7
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

DUO ADRIAEN: ERIC HALLEIN & ASTRID CASTEELS
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Het Vocaal Ensemble Adriaen Willaert is een collectief van diverse zanggroepen in samenwerking met
Oorspronkelijk Eric
zouHallein.
er eenAfhankelijk
Orgel- envan
koorconcert
plaatsvinden
in zijn
de kerk
van
Slypsorganist/klavecinist
het repertoire
dat ze brengen
diverse
bezettingen
mogelijk.
Dit
behelst
zowel
gemengde
groepen
als
mannen–
of
dames
ensembles.
Voor
het
kapelle. Maar door de geldende corona-maatregelen, zijn we genoodzaakt omconcert
het
van
11 september
bestaat
vocaal ensemble
uit Lidwien
Winckel en Rein
Van Bree, beiden
veel
programma
wat
aan tehetpassen.
Eric Hallein
zal eenVan
gelijkaardig
programma
brengen
gevraagde professionele concertzangers in binnen– en buitenland . Op het programma staan werken
op klavecimbel. Omdat zang een activiteit met hoog risico is, wordt het vocaal envan streekgenoot Adriaen Willaert (Roeselare/Rumbeke 1490 – Venetië 1562) en composities van
semble uit
vervangen
door een
blokfluitspeelster,
Astrid
Casteels.
Omdat
er geenOrganist
venleerlingen
zijn Venetiaanse
school
in samenspel met het
prachtige
historische
Bergerorgel.
Eric
Hallein
daarnaast
galante enwe
goed
de oren klinkende
uit in
Venetië.
Met andere
tilatie
is brengt
in de kerk,
verplaatsen
ditin concert
naar GCorgelmuziek
De Bunder
Moorslede.
woorden, een leuke muzikale uitstap van Vlaanderen naar Venetië.

Sint - Theresiakerk | Dorpsplein | 8890 Slypskapelle

COMEDY
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 12 september 2020
om 20u
GEANNULEERD
(deuren om 19u30)
GC De Bunder

VROEM VROEM COMEDY
Ygor, de kleine goedgemutste man uit Poperinge en Bart Vantieghem, hard, stout, maar onweerstaanbaar
grappig, bundelen hun grappen en grollen in een wervelende comedyshow.

ORGANISATIE
Rallyteam SteWy
TICKETS
ADD: € 12
VVK: € 12
ABO: € 11
Genummerde plaatsen
INFO
Dagbladhandel Mikado
of
vroemvroemcomedy@gmail.com

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

/9

THEATER

ORGANISATIE
Cultuurdienst Moorslede
TICKETS
ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 10
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Genummerde plaatsen

CHRIS LOMME & DE HARTENSPELERS

(HET GEVOLG) “Madame Rosa“

Toneelbewerking van het boek ‘La vie
devant soi’ van Emile Ajar, over een oudere
ex-prostituee van Joodse afkomst die de
concentratiekampen heeft overleefd en
voor de kinderen zorgt van haar jongere excollega’s. Aan het eind van haar leven zijn
bijna alle kinderen de deur uit, behalve haar
lieveling, de wees Momo, een Berbers jongetje
die graag zou weten wie zijn ouders zijn.
De gezondheid van Rosa gaat echter
zienderogen achteruit en langzaam aan
worden de rollen omgekeerd en moet Momo
voor madame Rosa zorgen, die gaandeweg de
controle over haar leven verliest.
De verfilming van ‘La vie devant soi’ kende in
1977 een onwaarschijnlijk succes in Frankrijk,
met Simone Signoret in de hoofdrol. De film
won een Oscar voor beste buitenlandse
inzending.
Stefan Perceval herwerkte de tekst in een
theaterversie voor Chris Lomme, één van
onze meest geprezen Vlaamse actrices, en de
Hartenspelers van ‘Het Gevolg’.
“Met deze voorstelling willen we laten zien hoe
plezierig mensen kunnen samenleven ondanks
hun verschillen. Madame Rosa doet een appel
op onze solidariteit. Omdat het een noodzaak
is om lief te hebben.”

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

© Kris Dewitte

TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 25 september 2020
om 20u
GC De Bunder

LEZING
TIJDSTIP / LOCATIE
Do 1 oktober 2020
om 20u
GC Den Ommeganck
ORGANISATIE
Davidsfonds Dadizele
&
Heemkundige Kring
Dadingisila Dadizele vzw
TICKETS
niet-leden: € 7
leden: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

STEFAN BLOMMAERT “China”
China is niet meer weg te denken uit het
wereldnieuws: overnames, investeringen,
infrastructuurwerken, Chinese vestigingen
overal in de wereld. Research en
ontwikkeling in eigen land. Schone
energie, strijd tegen klimaatverandering,
toerisme. China drukt zijn stempel op de
wereldeconomie, maar ook op cultureel en
politiek vlak. Het land wil af van de grote
Amerikaanse invloed en zijn eigen positie
versterken. Van democratisering is echter
geen sprake, integendeel, de almacht van
de communistische partij is onder Xi Jinping
alleen maar sterker geworden.
Moeten we bang zijn, of de nieuwe realiteit
aanvaarden?
Journalist Stefan Blommaert (°1958),
correspondent in Beijing tussen 2012 en
2015, komt er ons vanuit zijn ervaring alles
over vertellen...

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

/11

COMEDY
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 3 oktober 2020
om 20u
(deuren om 19u)
GC Den Ommeganck
ORGANISATIE
Volksvermaak
MET
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MC Roosje Pertz 30’
Jade Mintjens 30’
Hans Cools 35’
Pauze
Bert Kruismans 45’

TICKETS
ADD: € 15
VVK: € 12
ABO: € 11
Vrije zit
café-opstelling
100 tickets via Cultuurdienst
INFO
www.volksvermaak.be

COMEDYCAFÉ
MC Roosje Pertz besliste in 2018 om eens op een
podium te zeggen wat ze dacht. Dat bleek pure
comedy te zijn. Haar rake observaties vallen in de
smaak bij een breed publiek. Goedgezind en flink,
maar niet té braaf. In 2019 nam Michael Van Peel
Roosje mee op tournee.
Jade Mintjens deed op haar 18 jaar als jongste mee
aan ‘Voor de leeuwen’. Ze stond ook op de planken
met fABULEUS en was te zien als Eva in de Ketnetserie Ghost Rockers. Ze toerde de afgelopen tijd
ondertussen ook mee als voorprogramma in Soe
Nsuki’s Soetopia.
Hans Cools, schrijnwerkerszoon uit Lichtervelde,
besloot zich in 2018 in te schrijven voor Humo’s
Comedy Cup, zonder enige ervaring te hebben.
Hij schopte het tot de halve finale, won enkele
maanden erna de jury- en publieksprijs van de
Commeere Comedy Cup én ging hij aan de haal met
The Lunatic Comedy Award 2019. Momenteel is hij
als voorprogramma van Steven Mahieu op de baan
met diens ‘Full contact tour’. (9/01/2021 in GC De Bunder)
Bert Kruismans behoort al 20 jaar tot de top
van stand-up comedy in Vlaanderen. Bert is
gespecialiseerd in de actualiteit. Dat bewees
hij reeds bij De Rechtvaardige Rechters en Het
Reyerscomplex. Bert is tweevoudig finalist Humo’s
Comedy Cup en schitterde meermaals in De
Bovenste Plank en Comedy Casino. Hij toert met zijn
shows in Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

CONCERT / KLASSIEK
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 16 oktober 2020
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
MET
Sep Francois : marimba
(The Colorist)
Seraphine Stragier: cello
(Laïs, SunSunSun, Yevgueni)
Tim Vandenbergh:
contrabas, basgitaar
(The Colorist, SunSunSun)

SEP, SERAPHINE & TIM “RadioPärt”
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Tijdens dit concert nemen Sep, Seraphine en Tim jullie mee in hun wereld.
Het concert begint met een Cellosuite van J.S.Bach als meditatieve oer-muziek, eerlijk en integer gespeeld
door Seraphine op cello gestemd in 415Hz. Vandaaruit gaat de muzikale reis verder naar de verstilde
muziek van de Estse componist Arvo Pärt, bekend voor zijn minimalistische 'tintinnabuli-stijl" en eenvoud.
De muzikanten slaan een brug naar muziek van Radiohead, met verwante motieven en fijnproeversklanken.
Hierbij durven ze lichtjes ontsporen maar blijven toch warm en akoestisch. De mix van klassieke
instrumenten zoals cello & harp met marimba en een rocky basgitaar en de verschillende stijlen van
muziek, het geheel vloeit naadloos in elkaar over. Welkom in hun lievelings-klankwereld.
programma met J.S. Bach (Cellosuites),
Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel, Fratres, Solfeggio, Für Aline)
en instrumentale bewerkingen van Radiohead

TICKETS
ADD: € 12
VVK: € 11
ABO: €10
Vrije zit

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za GEANNULEERD
24 oktober 2020
om 19u30
GC De Bunder

KONINKLIJKE HARMONIE ‘DE VERENIGDE VRIENDEN’ “Herfstconcert”
Op dit concert brengt de Moorsleedse harmonie een mix van marsmuziek, filmmuziek, originele
werken voor blaasmuziek, bewerkingen van klassieke werken en populaire muziek. Voor elk wat
wils dus. De harmonie wordt voor de eerste keer geleid door haar nieuwe dirigent Wim Van Volsem.
Het volledige programma zal te vinden zijn op www.harmoniemoorslede.be.

ORGANISATIE
Koninklijke Harmonie
‘De Verenigde Vrienden’
Moorslede
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TICKETS
ADD: € 10
VVK: € 9
ABO of LID: € 8
Kids -12j.: Gratis
Vrije zit
INFO
info@harmoniemoorslede.be

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

COMEDY
TIJDSTIP / LOCATIE
DoVERPLAATST
29 oktober
2020
NAAR
12 november
2021 om 20u
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 10
Genummerde plaatsen

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

PIV HUVLUV “Vinylvreter”
Comedian Piv Huvluv heeft vinylplaten
verheven tot zijn idioom: geen voorstelling
zonder platen, geen platen zonder grap
of verhaal. Piv duikt deze keer ongeremd
los in zijn gigantische platencollectie,
vertelt over zijn zeer uitgebreide
muzieksmaak, dist anekdotes op over
geestverruimende muzikale ontdekkingen,
(on)volledige collecties, verpletterende
concerten,
markante
signeersessies,
zijn verzamelwoede en onbetwistbare
collector’s items.
Kortom, met ‘De vinylvreter’ maakt
u kennis met de hoogstpersoonlijke
(zelfrelativerende) soundtrack van zijn
leven.
Deze man is bezeten van muziek en dat laat
zich merken. Items die de revue passeren:
lof en eer voor ABBA, zijn eeuwige trouw
aan Rod Stewart, zijn verheerlijking van
vrouwelijk schoon, zijn liefde voor de pure
song, zijn helden Iggy Pop, Steve Wynn, Bob
Dylan en Neil Young. Hoeveel concerten kan
een mens van één artiest gaan bekijken? En
niet te vergeten: zijn korte ontmoeting met
David Bowie, die Piv in staat stelt om de
grootste leugen in de geschiedenis van de
Belpop bloot te leggen.
U vraagt, Piv draait… de onweerstaanbaar
hilarische soundtrack van zijn leven!
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TONEEL
TIJDSTIP / LOCATIE
ZaVERPLAATST
31 oktoberNAAR
2020
om
17u2021
ZA 13
februari
17u &
20u
omom20u
(VOLZET)
&
&2021 om 20u
ZO 14 februari
Zo 1 november 2020 (VOLZET)
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Het Prethuis
i.s.m. Cultuurdienst
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MET
Jeroen Maes
TICKETS
ADD: € 18
VVK: € 16
ABO: € 15
Genummerde plaatsen
INFO
www.prethuis.be

HET PRETHUIS “De contactspeurder”
Raf heeft sinds kort een nieuwe baan, hij maakt deel uit van het contactonderzoeksteam van het
Agentschap zorg en gezondheid. Hij moet mensen telefonisch benaderen om hun recente contacten op
te vragen. Dit blijkt echter niet zo simpel. Heel wat mensen zijn niet onmiddellijk bereid hieraan mee te
werken. Of vinden voorlopig de tijd niet en vragen een ander moment terug te bellen om vervolgens nooit
meer op te nemen. Ook een hardhorige dame passeert de revue, wat de opdracht er niet makkelijker op
maakt. Hij krijgt uiteindelijk toch iemand aan de lijn die wil meewerken, maar dat mondt dan weer uit in
een verrassing van formaat waar Raf toch even niet goed van is.
‘De contactspeurder’ is een komische voorstelling rond een actueel thema. Boordevol misverstanden en
verrassende wendingen. Kortom een veilig avondje heerlijk ontspannen.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

FAMILIEVOORSTELLING
TIJDSTIP / LOCATIE
Wo 4 november 2020
VERPLAATST NAAR 3 november 2021
om 14u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
i.s.m.
Jeugddienst
DOELGROEP
4 tot 7 jaar
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DUUR
ca. 50 min.
TICKETS
ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

MUZIEKTHEATER FIERLEFANT “Prinsesje en de beer”
‘Prinsesje en de Beer’ is een 'echt' sprookje over vriendschap, over anders zijn en nog van die belangrijke
dingen in het leven. Maar ook over iemand missen en af en toe 'sorry' kunnen zeggen. Een voorstelling met
veel leuke liedjes en niet al te moeilijke raadseltjes voor kleine, lieve prinsesjes en dappere beren.
Prinsesje is droevig. Haar papa -jawel, de koning zelf- en zijn vrouw -de koningin- maken veel te veel
ruzie naar haar zin. Via haar vriendje -Meneertje Beer- komt ze te weten dat er een land bestaat achter
de regenboog, waar iedereen vriendelijk is voor elkaar en waar mensen nooit meer ruzie maken. Daar
wil Prinsesje naar toe. Samen met Beer gaat ze op zoek naar de Lucky Loco Trein, de trein die mensen
brengt naar het land waar nooit meer ruzie is. Af en toe wordt hen de weg versperd en moeten ze visuele
raadseltjes oplossen om weer verder te kunnen gaan.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Do
5 november 2020
VERPLAATST NAAR VR 14 januari 2022
om
om20u30
20u30
GC De Bunder

KOMMIL FOO “Oogst”
Volleybalclub Doskom Moorslede
gaat na het grandioos succes van
de vorige jaren op de ingeslagen
weg verder. Dit jaar is niemand
minder dan Kommil Foo te gast.
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TICKETS
VVK: € 25
ABO: € 23
Vrije zit
INFO
Danny Geleyn
0477/57 25 38

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

© Johan Jacobs

ORGANISATIE
Doskom
i.s.m.
Cultuurdienst

Een piano, een gitaar, een viool en
hun 2 karakter-stemmen: meer
hebben de broers Walschaerts
niet nodig om hun publiek een
memorabele avond te bezorgen.
Dertig jaar onafgebroken maken
en spelen. Hoog tijd dus om
uit al dat moois een nieuwe
voorstelling te distilleren. Zonder
circus, intiem.
Raf, Mich, hun mooiste liedjes en
hun strafste verhalen.
Kommil Foo op z’n best!

SHOW

TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 6 november 2020
VERPLAATST NAAR DO 25 maart 2021
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
www.nicholasarnst.be
TICKETS
ABO: € 16
VVK: € 15
ADD: € 13
Genummerde plaatsen

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

GILI “Best of”
Comedian-mentalist
Gili
verraste vriend en vijand met
zijn succesvolle theatershow
‘Iedereen Paranormaal’ als
antwoord op de media-tsunami
rond
het
tv-programma
‘Het Zesde Zintuig’. Ook zijn
volgende voorstellingen ‘CTRL:
Alles onder controle’ en
‘Charlatan’ wisten volle zalen
verward en vol ongeloof naar
huis te sturen.
Zijn vijf zintuigen zó goed
gebruiken dat het lijkt alsof
hij een zesde zintuig heeft,
dat is het vak dat mentalist
Gili tot een ware kunst wist
te verheffen en waarmee
hij vermeende paragnosten
en helderzienden liefdevol
belachelijk maakt.
Gili stak een ‘Best Of’ in elkaar,
waar je nu van kan genieten.
Wees erbij!
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LEZING
TIJDSTIP / LOCATIE
Ma 9 november 2020
om 19u30
GEANNULEERD
(deuren om 18u45)
GC De Bunder
ORGANISATIE
Femma Freya Moorslede
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TICKETS
ADD: € 8
VVK: € 7
ABO: € 6
Vrije zit
INFO
Femmafreya.moorslede@outlook.com

Nadine 0472/48 05 18
Myriam 051/77 11 28

DR. MED. JAN BOLT
“De wetsdokter vertelt”
Op deze boeiende lezing maak je kennis met de
wetenschappelijke wereld van misdaad en dood,
gebracht door de forensisch patholoog – anatoom
Dr Bolt.
Hij doet in- en uitwendige lijkschouwingen
evenals klinisch onderzoek van slachtoffers van
ongevallen en geweldplegingen en onderzoekt in
opdracht van het gerecht of er bij een onverwacht
overlijden sprake is van een ongeluk, misdrijf,
zelfdoding of toch een natuurlijk overlijden.
De bevindingen van de wetsdokter zijn vaak
cruciaal voor de loop van een gerechtelijk
onderzoek. Soms lijken sommige zaken een
uit de hand gelopen ongeval terwijl soms een
postmortem-onderzoek wijst op vergiftiging en
leidt naar een seriemoordenaar…
De wetsdokter is in feite de laatste spreekbuis van
de overledene. De forensisch patholoog– anatoom
Dr. Bolt neemt je mee op zijn werkterrein, met
tal van gevallen uit zijn rijk gevulde carrière. Een
open en gedreven getuigenis geïllustreerd door
talrijke beelden. Zijn werkterrein strekt zich uit
van Veurne tot Oudenaarde.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
NAAR
Vr VERPLAATST
20 november
2020
WOENSDAG
26 20u
MEI 2021 om 20u
om
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 10
VVK: € 9
ABO: € 7
Genummerde plaatsen

KLOOT PER W &
JAN HAUTEKIET
Kloot Per W en Jan Hautekiet
kennen elkaar van in het 5e leerjaar
(1966). Jan speelde toen reeds een
serieus stukje klassieke piano. Kloot
stond voor de grote spiegel van z’n
moeder The Beatles na te doen
op een tennisracket. Enthousiaste
Kloot toonde Jan de weg naar
popmuziek... en ze speelden samen
in verschillende groepjes. Jan werd
radiomens (StuBru/Radio1) en
Kloot werd lid van o.a. The Misters,
The Employees,... ging solo en is
erg actief als graficus, producer en
muzikant.
Nu is er tijd voor een muzikaal duoproject met classics en pareltjes uit
60 jaar popmuziek (maar verwacht
geen exacte kopieën van het
origineel).
Kloot Per W en Jan Hautekiet
brengen een eigenzinnige trip door
het land der popmuziek in al haar
gedaanten!

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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COMEDY
TIJDSTIP / LOCATIE
Do
26 november 2020
VERPLAATST NAAR DO 1 april 2021
om
om 20u
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Comedyshows.be

/22

TICKETS
ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 10
Genummerde plaatsen
INFO
www.comedyshows.be

NIGEL WILLIAMS “Tijdens de rust”
Na 8 avondvullende shows en 20 jaar op de planken, kondigde Nigel Williams in 2017 aan dat hij
zou stoppen met de grotere zaalshows. Sindsdien is hij zijn stand-upcomedy roots blijven volgen:
optredens (in het Nederlands en het Engels) in een kleinere opstelling: cafés, huiskamers, kleine
theaters, … in binnen- en buitenland.
Nigels comedy is geënt op de actualiteit. Hij schrijft om de zes maanden een nieuwe show Tijdens
de rust. 80 minuten comedy over het leven, de politiek, en de Mad Brave New World waarin we
gesukkeld zijn. Een strak schema.
Een stand-upcomedyshow over de staat van ons ‘zijn’.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 5 december 2020
om 20u30
GEANNULEERD
(deuren om 19u)
GC De Bunder
ORGANISATIE
Heko Selection
TICKETS
ADD: € 25
VVK: € 25
ABO: € 23
Kids -12j.: Gratis
VIP: € 65
Genummerde plaatsen
toegekend door
Heko Selection
INFO
Heko Selection
0496/45 76 48
heko.selection@skynet.be

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

BANDIT
Bandit komt voor de zestiende keer
naar het Gemeenschapscentrum
De Bunder in Moorslede, zijn
geboortedorp.
Hij wordt bijgestaan door zijn
schitterende orkest, dit in een unieke
sfeer van een prachtige lichtshow.
Van innemende ballades, tot
nostalgische rock, van Tura tot
Orbison maar vooral... op en top
Bandit!
Naar goede gewoonte sluit Bandit
zijn concerttournee met stijl af in het
GC De Bunder!
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CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 11 december 2020
VERPLAATST NAAR VR 16 april 2021
om
om 20u
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst

/24

MET
Dirk Noyen: fagot
Tars Lootens: keyboard
Dirk Van Gorp: contrabas
TICKETS
ADD: € 8
VVK: € 7
ABO: € 5
Genummerde plaatsen
: contrabas

Vrije zit?

Where Dirk Noyen meets Tars Lootens
De kruising tussen de klassieke wereld met de fagot aan de ene zijde en de wereld van de lichte jazz aan
de andere kant opent nieuwe horizonten in de muziek.
De unieke begeleiding van Tars Lootens in de pittige swingende blues, bossa’s en in de aangename
luistermuziek, maakt van deze uitzonderlijke combinatie een muzikaal hoogtepunt, enig in zijn soort.
Naast de fagot en keyboard is ook de contrabas van de partij die eveneens de link legt tussen klassiek en
jazz.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

COMEDY

ORGANISATIE
KSA Moorslede
TICKETS
ADD: €15
VVK: €14
ABO: € 13
Vrije zit

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

BERT GABRIËLS “Eindejaarsconférence 2020”
KSA Moorslede bestaat dit jaar 90 jaar. Dit kunnen we dus
niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom presenteren we u
op 12 december Bert Gabriëls. Hij komt voor ons het 90ste
levensjaar overlopen in een heuse eindejaarsconférence.
Deze zal gaan over al het nieuws dat zich in het jaar 2020
heeft voorgedaan. De leiding kan alvast niet wachten.
Na het succes van de #Eindejaars 2019, gaat Bert Gabriëls
verder op het elan met een nieuwe #Eindejaars. Maar
deze keer nóg slimmer, grappiger en scherper. Het zal een
conférence worden zoals je nog nooit hebt gezien, want
we kunnen nu al zeggen dat we zo’n jaar nog nooit hebben
meegemaakt. Het zal een show zijn over ons. Over wat we
hebben bijgeleerd. En hoe we daar samen een keer goed mee
kunnen lachen.
Bert Gabriëls is één van de hardst werkende en meest ervaren
comedianten van Vlaanderen. Hij maakte al 10 theatershows
waarmee hij door heel Vlaanderen en Nederland toerde. Hij
werd bekend dankzij tv-programma’s als ‘Comedy Casino’,
‘Scheire en de Schepping’, ‘Absurdistan’, ‘Advocaat van de
duivel’ en natuurlijk ‘Zonde van de Zendtijd’.
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© Johannes Vande Voorde

TIJDSTIP / LOCATIE
Za
december
2020
WORDT12
VERPLAATST
NAAR
NADER
TE BEPALEN
omNIEUWE
20u DATUM
GC De Bunder

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 12 december 2020
om 19u30
GEANNULEERD
(deuren om 19u)
GC Den Ommeganck
ORGANISATIE
Zangkoor Cantabile
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TICKETS
ADD: € 15
VVK: € 15
ABO: € 14
Vrije zit
INFO
0497/41 17 93
info@cantabile.website
www.cantabile.website

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

TONEEL
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 19 december 2020 om 20u
Zo 20 december 2020 om 17u
GEANNULEERD
Za 26 december
2020 om 20u
Zo 27 december 2020 om 17u
GC d’Oude Schole
ORGANISATIE
KAT Slyps
TICKETS
ADD: € 8
VVK: € 7
ABO: € 6
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INFO
vanaf 26 oktober
0486/34 16 81 ( na 17u)
of

www.facebook.com/toneelslypskapelle

KLEIN AMATEUR TONEEL SLYPS “Wittebroodslijk”
Een toneelstuk van Paul Coppens en Guy Didelez

De eerste huwelijksnacht van Mark en Patsy verloopt niet helemaal zoals gepland. Wanneer boer Amadee,
de ex-vriendin en de ouders verschijnen, geraakt Mark meer en meer in de problemen en iedereen draagt
zijn steentje bij in de chaos...

GC d’Oude Schole | Strobomestraat 11 A | 8890 Moorslede

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Zo 20 december 2020
GEANNULEERD
om 17u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Koninklijke Fanfare
‘Ridder Jans Zonen’
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TICKETS
ADD: € 17
VVK: € 14
ABO: € 13
Kids -12j.: € 7
Genummerde plaatsen
INFO
0477/13 69 19
rjzdadizele@gmail.com
of leden van de fanfare

KONINKLIJKE FANFARE ‘RIDDER JANS ZONEN’
Feestconcert “Terra Tonica”
We trekken nog eens alle registers open. Aangespoord door het vuur, gezegend door het water, landen
we na een lange tocht langsheen de sterren op aarde. In een wervelende show tarten we de wetten van
de zwaartekracht, we bezingen en bespelen de schoonheid van de natuur en ontdekken vol bewondering
het mooiste van moeder aarde. Laat je meeslepen op deze heerlijke meer dan muzikale reis.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

COMEDY

ORGANISATIE
Landelijke Gilde Moorslede
TICKETS
ADD: € 15
VVK: € 14
ABO: € 12
Vrije zit
INFO
0494/56 48 17
vynckier.chris@telenet.be

STEVEN MAHIEU
“Full contact tour”
‘Full contact tour’ is de vierde zaalshow van
Steven Mahieu en toont de comedian op zijn
best: heftig*
De betekenis van ’heftig’ in Van Dale:
1. driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2. hevig, krachtig, fel
3. erg goed, leuk
Je zal de West-Vlaamse comedian niet vaak
op tv zien, gelukkig wel in GC De Bunder.
Veel meer dan een podium, micro en een
wit marcelleke heeft Steven Mahieu niet
nodig om te doen waar hij voor gemaakt lijkt:
onder de huid kruipen van het publiek en
van zichzelf. Heftig. Recht in je gezicht en er
boenk op!
Voorprogramma: Hans Cools
Nog vrij onbekend, maar nu al erg bemind.
Deze enthousiaste beginnende comedian
stond pas eind 2018 voor het eerst op een
podium. Zijn eerste optreden op de grote
markt van Lichtervelde was er niet naast,
want het wekte meteen de interesse bij de
jury van Humo’s Comedy Cup, waar hij het
tot in de halve finale schopte. Hans won ook
de jury- en publieksprijs van de Commeere
Comedy Cup en ging aan de haal met The
Lunatic Comedy Award.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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© Jelle Vermeersch

TIJDSTIP / LOCATIE
Za 9 januari 2021
GEANNULEERD
om 20u
GC De Bunder

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 15 januari 2021
VERPLAATST NAAR Za 22 januari 2022
om
om 20u
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst

© Rapalje

/30

TICKETS
ADD: € 20
VVK: € 19
ABO: € 18
Genummerde plaatsen

RAPALJE “Scotland’s story”
"We're all Scotland's story and we're all worth the same"
Prachtige woorden direct uit de tekst van Scotland's Story en niets geeft beter weer waar deze nieuwe
theatershow van Rapalje over gaat.
Rapalje gaat weer op reis langs de theaters en neemt het publiek mee naar de hooglanden van Schotland
met de vurige doedelzak, gevoelige ballades en stampende jigs & reels. Een gloednieuwe theatershow
vol verhalen en zang. Een feest der herkenning van klassieke Rapaljenummers als Caledonia en the Wild
Rover gecombineerd met nieuw repertoire van hun nieuwe album.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

LEZING
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 22 januari 2021
VERPLAATST NAAR WOE 10 november
omom
20u
2021
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 22
VVK: € 20
ABO: € 18
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Genummerde plaatsen

STIJN VAN DE VOORDE “For those about to rock: I salute you”
Stijn Van de Voorde over de voor-en achterkant van rock-‘n-roll

In april 2019 volgde een derde serie: Rock ’n Roll High School. Over iconische figuren en historische
gebeurtenissen in de rockgeschiedenis. Met Thibault Christiaensen van Equal Idiots als compagnon
de route. Ook in de zomer van 2019 bracht Stijn twee nieuwe docu’s uit, Studio Ibiza en Burning
Man. Het tweede seizoen van ‘Rock ’n Roll High School’ is sinds februari 2020 te bekijken op VRT.
nu. Daarnaast is Stijn sinds het voorjaar van 2019 aan het werk als sidekick in De Ideale Wereld op
Canvas. “Stijn Van de Voorde is een geboren verteller.” Duimen voor een sequel.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

TONEEL
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 30 januari 2021 om 20u
Zo 31 januari 2021 om 18u
Di 2 februari 2021 om 20u
GEANNULEERD
Wo 3 februari
2021 om 20u
Vr 5 februari 2021 om 20u
Za 6 februari 2021 om 20u
GC Den Ommeganck

/32

VOLKSVERMAAK
“Kunst en kitsch”
van Theo Akkermans (bewerkt door Jan Naert) in een regie van Frederik Cardon

ORGANISATIE
Volksvermaak
(lid van “Open Doek”)
TICKETS
ADD: € 10
VVK: € 8
ABO: € 7
Genummerde plaatsen
INFO
www.volksvermaak.be

Om bij te komen van een heel jaar ploeteren met haar viskar en om de drukte te ontvluchten, gaat Dina
De Block ieder jaar veertien dagen naar dezelfde camping op vakantie. Ze heeft al jaren hetzelfde huisje.
Deze keer was het echter bijna niet gelukt omdat ze - door allerlei zorgen - vergeten was tijdig opnieuw
te boeken. Maar Dina lijkt wel voor het geluk geboren. Dat vindt toch haar vaste vakantievriendin die
ook op dezelfde camping logeert.
Er gebeurt een dodelijk ongeval met degene die Dina’s huisje heeft gehuurd. Heel triest, dat wel, maar
Dina kan dus toch op vakantie. Blijkt echter dat de overledene betrokken was bij een bankoverval
en dat hij de buit mogelijks in het vakantiehuis heeft verstopt. Diverse vreemde figuren van allerlei
pluimage gaan op zoek naar het geld.
Dina heeft daarbij de onverantwoordelijke gewoonte dat ze nooit haar deur op slot doet. Iedereen kan
zomaar in en uit lopen. “Bij mij valt er toch niets te rapen”, is haar mening. “En als ik met vakantie ben,
dan wil ik geen zorgen aan mijn hoofd”.
Wel, wel…

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

TIJDSTIP / LOCATIE
Do
4 februari 2021
VERPLAATST NAAR Vr 1 oktober 2021
om
om 20u
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Davidsfonds Dadizele &
Curieus Moorslede
i.s.m. Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 22
VVK: € 20
ABO of LID: € 18
Genummerde plaatsen
INFO
www.davidsfonds-dadizele.be
jan@davidsfonds-dadizele.be
filip.ameel@telenet.be

JAN DE WILDE “Hèhè! Wat een Jan”
Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd
het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en
hij is dat nog steeds. Meer dan vijftig jaar
muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een
unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie
Vlaamse kleinkunstartiesten. Dankzij liedjes die
tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’,
‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste
sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …
De jaren lijken geen vat te hebben op Zijne
Aaigemse Hoogheid. Na zijn succestour
‘Dag meneer
De Wilde’ (2015-2018) en
zomerconcerten op o.m. de Boterhammen,
Gentse Feesten en Dranouter, vierde muzikaal
Vlaanderen op sprekende wijze de 75ste
verjaardag van onze bard: in de luwte maar
ijzersterk. Met een warme TV-documentaire,
uitverkochte concerten en veel tonnen respect.
Dankbaar voor wat hij het beste kan en het liefste
doet, beleeft hij zijn Zevende jeugd. Witgallig
zilvergrijs. Onnavolgbaar grappig en muzikaal
ijzersterk. Met het beste uit wat hij ooit op plaat
zette én met pareltjes uit zijn eerste jaren. Een
aha-beleving voor diepgewortelde fans, een
ontdekking voor prille twintigers en dertigers die
Jan nu pas leren kennen.
Voor ‘Hèhè! Wat een Jan!’ pakt de meester groots
uit. Hij doet het samen met zijn ‘Vrienden’. Een
bende talentvolle muzikanten met een heel grote
staat van dienst. Voor een hartverwarmend concert.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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© Wouter Maeckelberghe

CONCERT

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 6 februari 2021
GEANNULEERD
om 19u30
GC d’Oude Schole

KONINKLIJKE HARMONIE SLYPS & TROMMELKORPS HARYPSKA
Winterconcert “The best of”

ORGANISATIE
Koninklijke Harmonie Slyps

/34

TICKETS
ADD: € 8
VVK: € 7
ABO: € 6
Vrije zit
INFO
info@harmonieslyps.be
© Jan Stragier
Op zaterdag 6 februari 2021 brengt de Koninklijke Harmonie Slyps haar winterconcert onder het thema
‘The best of’. In 2021 is het namelijk de tiende maal dat Vanessa Cappelier de harmonie dirigeert. Na
het jubileumconcert in 2020 (n.a.v. 75 jaar harmonie) brengt 2021 voor de harmonie van Slyps – met
10 jaar muzikale leiding door Vanessa – opnieuw een jubileumconcert. Er werd gekozen voor een ‘The
best of’-winterconcert met een bijzonder en een zeer gevarieerd programma. Het bestaat uit favoriete
concertnummers van de muzikanten afgewisseld met nummers die zeer geliefd zijn bij de dirigent en
haar heel nauw aan het hart liggen. Daarnaast worden er ook enkele verrassende nieuwe nummers
voorgesteld. Ook het tRommelkorps Harypska o.l.v. Jean-Luc Deprez, zal er zijn nieuw percussiestuk
voorstellen, het 32ste eigen nummer in de reeks.

GC d’Oude Schole | Strobomestraat 11 A | 8890 Slypskapelle

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr
12 februari 2021
VERPLAATST NAAR VR 11 februari 2022
om
20u
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 12
VVK: € 11
ABO: € 10
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Vrije zit

Duo Robert Denies & Danièle Van Os
Duo Robert Denies & Danièle Van Os brengt een boeiende greep uit het klassieke gitaarrepertoire van
voornamelijk Spaanse, Zuid-Amerikaanse en Russische componisten. Het instrumentale kleurenpalet
wordt verruimd door het gebruik van een octaafgitaar in eigen arrangementen van grootmeesters als
Debussy en Ravel. Daarnaast weet Robert met zijn stem en interpretatie in de ziel te kruipen van Franse
chansonniers als Serge Gainsbourg en Michel Berger. Met deze verrassende combinatie presenteert
het duo een unieke en zeer gevarieerde concertervaring.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

FAMILIEVOORSTELLING
TIJDSTIP / LOCATIE
Do 18 februari 2021
VERPLAATST NAAR DO 3 maart 2022
om
om 14u
14u
GC Den Ommeganck
ORGANISATIE
Cultuurdienst
i.s.m.
Jeugddienst

/36

DOELGROEP
3 tot 8 jaar
max. 120 pers.
ca. 45 min.
TICKETS
ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

POPPENTHEATER WORTEL
“Hennie de heks”
Samenleven is niet altijd eenvoudig, zelfs als je de beste vrienden
bent…
Hennie is een sympathieke heks en woont in een zwart huis. Een
huis met zwarte stoelen, zwarte tapijten, zwarte schilderijen en een
zwart bed. Haar trouwe vriend Helmer – een poes – is ook zwart, en
is daardoor slecht zichtbaar… Op een dag besluit Hennie een beetje
toverkracht te gebruiken… Maar is dat wel een goed idee ?
Hennie haar zwarte huis en humeur veranderen doorheen het
verhaal naar een wereld met meer kleur, warmte en verscheidenheid.
Hennie ontdekt dat als je de anderen wil veranderen, je soms best
met jezelf begint.
Vrij geïnspireerd op het bekende boek ‘Hennie de heks’, door
Korky Paul en Valerie Thomas, Uitgeverij Sjaloom (gebruikt met
toestemming van de uitgever, Oxford University Press)

TONEEL
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 27 februari 2021 om 20u
Zo 28 februari 2021 om 18u
Wo 3 maart
2021 om 20u
GEANNULEERD
Vr 5 maart 2021 om 20u
Za 6 maart 2021 om 20u
GC De Bunder

Toneel KNA

Bij het in druk gaan van deze brochure, werd er nog geen toneelstuk gekozen.

ORGANISATIE
Toneelkring Kunst Na Arbeid
TICKETS
ADD: € 9
VVK: € 8
ABO: € 7
Genummerde plaatsen
INFO

reserveren@toneelknamoorslede.be

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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LITERAIR APERITIEF

BART MEULEMAN

TIJDSTIP / LOCATIE
Zo 28 februari 2021
VERPLAATST NAAR ZO 7 november
om om
10u30
2021
10u30
Bibliotheek Moorslede
ORGANISATIE
Bibliotheek
Gratis toegang,
iedereen welkom
inschrijven is niet nodig
Telt niet mee voor het
cultuurabonnement
© Koen Broos

/38

Bibliotheek | Iepersestraat 52 A | 8890 Moorslede

Bart Meuleman is schrijver, dichter en regisseur.
Hij volgde eerst een opleiding filmregie aan
het Brusselse RITS, maar zijn interesse helde
al snel over naar theater en hij studeerde
dan theaterwetenschap aan de KU Leuven.
Hij regisseerde voor onder andere Theater
Antigone, het Toneelhuis, NTGent en Dito'Dito.
Zijn dichtbundels 'Hulp' en 'Omdat ik ziek
werd' waren genomineerd voor de VSB
Poëzieprijs. In 2002 komt het eerste van een
reeks kinderboeken op de markt: ‘Mijnheertje
Kokhals’, een samenwerking met de illustrator
Paul Verrept.
Met Herwig Ilegems schreef en regisseerde hij
de tv-serie 'Duts' voor Canvas (2010). In 2007
kreeg hij de Cultuurprijs van de KU Leuven.
Twee romans verschenen van hem. ‘De
jongste zoon’ (2014) schetst het verhaal van
een jongen die opgroeit in de Kempen en zich
langzaam losmaakt van zijn geboortegrond,
maar bij wie gaandeweg ook het besef groeit
dat hij een kind van zijn ouders blijft. In de
autobiografische roman 'Hoe mijn vader werd
verwekt' (2018) vertelt Bart Meuleman over het
leven van zijn vader, hoe hij als buitenechtelijk
kind ter wereld kwam en direct werd afgestaan
aan een vreemde, koude vrouw en onder zeer
behoeftige omstandigheden is opgevoed.

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 12 maart 2021
VERPLAATST NAAR ZA 18 december
omom
20u
2021
20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Bart Herman vzw
i.s.m.
Cultuurdienst
TICKETS
ADD: € 20
VVK: € 18
ABO: € 16
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Genummerde plaatsen

BART HERMAN SOLO
Bart Herman werd in Vlaanderen bekend in 1993 met zijn hit “Ik ga dood aan jou”, waarop een lange,
succesvolle carrière als Nederlandstalige singer-songwriter volgde. Daarvoor trad hij voornamelijk op
met een Engelstalig country-repertoire in binnen- en buitenland. In BART HERMAN SOLO vertelt hij
hoe het één het andere beïnvloedde. Hoe onder meer Kris Kristofferson en Buddy Holly eigenlijk de
inspiratoren zijn voor liedjes als “Gele rozen”, “Annelies, het weerzien”, “Slaap m’n kind” en “Bartje is
een leuke naam”. Bart Herman brengt aldus zijn grootste hits, alleen met zijn gitaar, ontdaan van alle
franje, gewoon zoals ze gemaakt zijn. Een intimistisch programma met een vleugje rock and roll van
een singer-songwriter pur sang. Bart laat zich voor de gelegenheid bijstaan door viool-virtuoos Dirk
Naessens.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

COMEDY
TIJDSTIP / LOCATIE
Vr 2 april 2021
GEANNULEERD
om 20u
GC De Bunder

ORGANISATIE
Comedyshows.be
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TICKETS
ADD: € 22
VVK: € 22
ABO: € 21
Genummerde plaatsen
INFO
www.comedyshows.be

PREUTELEUTE “Greatest tits”
Ladies en Testickels, het is dankzij judder dat
de vorige show, ”Nog ène ki” zulk een succes
was. Wieder hadden dat niet verwacht. We
zien eigenlijk volledig van uuzen à propos.
En Ook Alain en ikke zaatn toope, achter
een show, te breien… te storm… te braill… te
peizen over oe damme judder gepast kunn
bedanken. E pralientje? E spekke? E pientje?
Ollemolle meugelijkse diengn, maar moeilijk
te realiseren. Dus zijn me tot de conclusie
gekomm dat er moa èèn maniere is voor
judder te bedanken. Met een fèèsje. E fèèsje
met allène mo hits van Preuteleute. Een
hèlen avond vul muziek en kieszakkerije. Een
hèlen avond dikke vette leute. We speeln al
uuze hits en vertelln over uuze ervoariengen
tijdens optredens, tijdens ’t schrijven van die
nummers. “Greatest Tits” wordt een avond
voor nooit te vergeetn en voor bananne en
zoender stemme naar je kot te goan. Merci!
Alain en Ook Alain

GC De Bunder| Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

FAMILIEVOORSTELLING
TIJDSTIP / LOCATIE
Do 15 april 2021
om 14u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
i.s.m.
Jeugddienst
DOELGROEP
4+

GOOCHELTHEATER JAHON “Verdwalen”
Een jongen, een appel en een bos,
een boom, een specht tikt erop los.
Een jongen, een landkaart, ronddwalen,
landkaart verdwijnt, verdwalen.
In zijn derde familievoorstelling ‘Verdwalen’ neemt Jahon je mee in
een woordloos verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel. Met zijn
goocheltrucs als bindmiddel ga je mee op wandeling doorheen een
bijzonder bos waarin het eten van een appel zelfs een uitdaging is.
Jahon won in 2013 de eerste prijs op het goochelkampioenschap
van Vlaanderen. Dit was zijn start om te werken voor televisie (VTM
Kzoom) en theaters. Met zijn unieke woordloze goochelstijl behoort hij
tot de weinig fulltime goochelaars die Vlaanderen rijk is. Kom jij mee
verdwalen?

DUUR
Ca. 50 min.
TICKETS
ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4
Vrije zit

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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TONEEL
TIJDSTIP / LOCATIE
Do 22 april 2021
Vr 23 april 2021
GEANNULEERD
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Het Prethuis
i.s.m.
Cultuurdienst
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MET
Maksim Stojanac
Leen Dendievel
Peter Bulckaen
Danny Heylen
Jeroen Maes
TICKETS
ADD: € 20
VVK: € 18
ABO: € 17
Genummerde plaatsen

HET PRETHUIS “Frank wordt Francine”

Frank Jacobs lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toffe baan, een zoon die in zijn voetsporen treedt, wat
wil een man nog meer? In Frank zijn geval: ‘vrouw zijn’! Een geheim dat hij al jaren met zich meedraagt.
Frank besluit niet langer te zwijgen, hij wil ermee naar buiten treden en verder door het leven gaan
als ‘Francine’. Maar wie brengt hij als eerste op de hoogte? Al zeker niet de praatzieke opdringerige
buurvrouw Cecile. Als zij dit te weten komt, gaat het nieuws gegarandeerd als een lopend vuurtje. Hij
besluit de hulp in te roepen van Dominiek Van de Voorde, een gerespecteerd psycholoog, althans dat
wordt verteld. Maar of dat wel zo’n slimme zet is? Vrouwlief is natuurlijk ook een te nemen hindernis
of is zij stiekem al op de hoogte? De zoon in elk geval niet. Hoe gaat hij reageren op dit nieuws?
Een heerlijke transformatie-komedie met misverstanden, knotsgekke personages, en onverwachte
wendingen, maar met respect voor het thema. ‘Frank wordt Francine’ is van de hand van Jeroen Maes.

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 24 april 2021
ZAL VERPLAATST WORDEN
om 20u
(deuren om 19u30)
GC De Bunder
ORGANISATIE
Zangkoor Cantabile
TICKETS
ADD: € 20
VVK: € 20
ABO: € 19
Kids -12j.: Gratis
Vrije zit
INFO
0497/41 17 93
info@cantabile.website
www.cantabile.website

CANTABILE & JOHAN VERMINNEN

“Jubileumconcert t.g.v. 50 jaar ‘Cantabile’ Dadizele”
In het eerste deel brengt het
zangkoor ‘Cantabile' - dat zich
voortaan ‘koninklijk’ mag noemen
- een gevarieerd programma met
Nederlandstalige liederen. Na de pauze
is het de beurt aan Johan Verminnen
die we konden strikken voor een
uniek gastoptreden. Deze Brusselse
chansonnier kan inmiddels terugblikken
op meer dan 40 jaar carrière, met bijna
dertig albums en meer dan vijftig
singles op zijn palmares. Samen met
generatiegenoten als Raymond Van
het Groenewoud, Kris De Bruyne en
Zjef Vanuytsel deed hij in de jaren '70
een frisse wind waaien in de Vlaamse
kleinkunstwereld, maar zijn populariteit
piekte pas écht tijdens de jaren '80 met
hits als ''k Voel me goed', 'Mooie dagen'
en 'In de Rue des Bouchers’. Met
pianist Leo Caerts, zijn vaste begeleider,
brengt Johan Verminnen samen
met het Cantabile-koor ook enkele
gezamenlijke nummers. Het belooft
een onvergetelijke jubileumavond te
worden. Bestel tijdig uw kaarten!

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 1 mei 2021
om 19u
GC Den Ommeganck
ORGANISATIE
Jeugdorkest ‘Die Brugh’
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TICKETS
ADD: € 10
VVK: € 8
ABO: € 7
Kids -12j.: Gratis
Ereleden: - €1
Vrije zit
INFO
diebrugh@gmail.com

© Jeugdorkest ‘Die Brugh’

JEUGDORKEST ‘DIE BRUGH’ “Lenteconcert”
We weten dat het 2021 is, maar wat als je voor één avond kon terugkeren naar de middeleeuwen?
Geïnteresseerd? Kom dan zeker luisteren naar het lenteconcert van de ridders en jonkvrouwen van
Jeugdorkest Die Brugh!

GC Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3 | 8890 Dadizele

CONCERT
TIJDSTIP / LOCATIE
Za 8 mei 2021
om 19u30
GEANNULEERD
GC
De Bunder
ORGANISATIE
Koninklijke Harmonie
‘De Verenigde Vrienden’
Moorslede

KONINKLIJKE HARMONIE ‘DE VERENIGDE VRIENDEN’
Themaconcert “Reis rond de wereld”
In deze tijden waarin reizen verboden of afgeraden wordt, neemt de Harmonie van Moorslede u mee op
een muzikale ‘Reis rond de wereld in 80 minuten’. Er worden allerlei muziekstijlen gebracht, van gekende
Italiaanse melodieën en Russische volksliederen tot muzikale impressies van Antarctica of de Schotse
hooglanden. Het volledige programma zal te vinden zijn op www.harmoniemoorslede.be.

TICKETS
ADD: € 10
VVK: € 9
ABO: € 8
Kids -12j.: Gratis
Vrije zit
INFO
info@harmoniemoorslede.be

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede
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MUZIEKTHEATER
TIJDSTIP / LOCATIE
Wo 12 mei 2021
om 20u
GC De Bunder
ORGANISATIE
Cultuurdienst
MET:
Wim Claeys: spel & accordeon
Ward Snauwaert: gitaar
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“Zwartzak”
WIM CLAEYS
“Zwartzak”
Een verhaal verteld, gezongen en gespeeld door Wim Claeys (en
zijn accordeon). Na IJzer, maakt hij met Zwartzak een ‘coming of
age’ waarin hij door zijn eigen verleden graaft.
Opgegroeid als zoon van een Oostfronter en als kind gekneed
door het militante Vlaams-nationalisme, blikt de veertiger met
weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. Met zijn
ontroerende en grappige vertelling geeft Claeys zich helemaal
bloot.
De muziek gaat heen en weer tussen traditie en vernieuwing, en
versterkt je ervaring. Wim laat het publiek deel worden van een
stukje - verwerkte of onverwerkte - vaderlandse geschiedenis.

TICKETS
ADD: € 7
VVK: € 6
ABO: € 5
Genummerde plaatsen

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

FILM
WAAR / WANNEER
GC De Bunder
telkens om 14u15
voorfilmpjes vanaf 14u
deuren open vanaf 13u45
ORGANISATIE
Cultuurdienst
i.s.m.
Jeugddienst
&
Bibliotheek
TICKETS
Inkom is €3
1 consumptie inbegrepen

Jeugdfilm @ GC De Bunder
16/09/2020

18/11/2020

16/12/2020

20/01/2021

21/10/2020

17/02/2021
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GEANNULEERD

GEANNULEERD

17/03/2021

14/04/2021

Vrije zit
INFO
Inschrijven is niet nodig!
Er is geen begeleiding
voorzien!

GC De Bunder | Iepersestraat 52 B | 8890 Moorslede

19/05/2021

16/06/2021

INSCHRIJVINGSFORMULIER ABONNEMENT / LOSSE TICKETS
[INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB]

NAAM............................................................................................................................................................................................
VOORNAAM..................................................................................................................................................................................
STRAAT + HUISNR.........................................................................................................................................................................
POSTCODE + WOONPLAATS.........................................................................................................................................................
TEL................................................................................................................................................................................................
E-MAIL..........................................................................................................................................................................................

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Moorslede
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Voorstelling 1:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 8:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 2:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 9:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 3:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 10:.......................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

Voorstelling 4:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........
Voorstelling 5:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........
Voorstelling 6:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........
Voorstelling 7:.........................................
Datum:.......................Aantal pers.:.........

KRUIS AAN / VUL IN

60+
aantal: ..............
andersvalide
aantal: ..............
zitplaats als het kan liefst vooraan			
zitplaat als het kan liefst op de tribune
Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het
verwerken van uw boekingen bij GC De Bunder.
Wij houden je graag nu en dan op de hoogte van onze
komende voorstellingen via mailing.
Ja, hou mij op de hoogte via e-mail
Nee, liever niet

GEEF JE GEGEVENS EN RESERVATIE(S) DOOR AAN: CULTUURDIENST - Iepersestraat 52 B - 8890 Moorslede
T 051/70 02 85 | E-mail: cultuur@moorslede.be | www.moorslede.be

