voorjaar 2018

Ook de komende maanden heb je geen excuus om
thuis tv te blijven kijken! Een aantal Hoeilaartse
cultuurverenigingen en de gemeente 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!

Donderdag 18 januari, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Jean-Luc Pappi Trio
Jazz at Felix’

Jean-Luc Pappi haalt zijn ideeën zowat overal, maar heeft duidelijk
een zwak voor Latijns-Amerikaanse stijlen met als ankerpunten de
Cubaanse en Antilliaanse ritmen (chachacha, merengue, calypso, …).
Dit alles lardeert hij met harmonieën ontleend aan de jazztraditie.
Voeg daar een flinke dosis improvisatie aan toe en je hebt een originele cocktail van ritmen, melodielijnen en harmonieën.
Line-up: Jean-Luc Pappi: piano - Bruno Castellucci: drums - Hendrik
Vanhattenhoven: contrabas
Org. 5 voor 12
Kaarten

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

V.U.: Bram Wouters, gemeentesecretaris wnd., Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Zondag 21 januari, 11 tot 12.30 uur, GC Felix Sohie

Toast Literair

Een literair nieuwjaarsaperitief dat zelfs gesmaakt wordt door mensen
die geen leesbeesten zijn. Wat is het Boek van het Jaar volgens de
Hoeilander? Wat zit er in de boekenkast van bekende gemeentegenoten? Tussendoor een quizje om de benen te strekken, mooie
prijzen om te winnen, veel uiteenlopende leestips en de lekkerste
hapjes van de streek. Je keert sowieso met veel leesgoesting terug
huiswaarts!
Org. Bib en Davidsfonds

Toegang

gratis

Woensdag 24 januari, 15 uur, GC Felix Sohie

Isra en het magische boek
Familiefilm

De negenjarige Isra komt tijdens een schooluitstap een wonderlijk
boek op het spoor. Dit magische boek voert haar via allerlei omwegen
naar Het Snoepkasteel. Daar zit een jongetje opgesloten tussen de
taarten en het snoepgoed. Kan Isra samen met hem ontsnappen?
Een fantasierijke familiefilm voor het hele gezin!
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

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

Woensdag 24 januari, 20 uur, GC Felix Sohie

Optimale gezondheid dankzij
gezonde darmflora

Lezing door gezondheidscoach Bodil Bajwa-Nielsen
Buikpijn of een opgeblazen gevoel? Last van allergieën? Vaak moe en
lusteloos? Tijdens deze lezing ontdek je wat je daaraan kan doen, wat
er nodig is om de darmflora te herstellen en welke rol voeding daarin
speelt. Met een heleboel praktische tips om de stap naar gezonde
darmen te zetten.
Org. Willemsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden: 2 euro - Kassa: 4 euro
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Vrijdag 26 januari, 20 uur, GC Felix Sohie

Hoeilaart Quizt

Davidsfonds organiseert naar jaarlijkse traditie een multimediaquiz vol filmpjes en geluidsfragmenten. Vragen over actualiteit,
geschiedenis, sport, wetenschap, showbusiness, muziek, … komen
allemaal aan bod. Er wordt gespeeld met ploegen van vier. Hou je
van een aangename, maar toch stevige quiz met mooie prijzen?
Schrijf je dan zeker in! Dat kan telefonisch via tel. 02 657 07 68
of via e-mail: davidsfonds@hoeilaart.be.
Org. Davidsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden: 4 euro p.p. - Niet-leden: 5 euro p.p.

Woensdag 31 januari, 15 uur, GC Felix Sohie

Theater De Spiegel: Niet drummen
Familievoorstelling

Niet drummen is een muziektheatervoorstelling vol aanstekelijke
klanken en geluidjes, ritmische muziek en wonderlijk beeldenspel. Een
fluitist-saxofonist, een percussionist en een schaduwbeeldkunstenaar
nemen je mee op een magische tocht in een merkwaardig decor.
Geschikt voor de allerjongsten (8 maanden tot 3 jaar) en hun (groot)
ouders.
Org. dienst Vrije Tijd

© Marion Kahane

Kaarten

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

Donderdag 1 februari, 20 uur, GC Felix Sohie

Verhuld verdriet:
Wenen en Schubert

Muzikaal geïllustreerde monoloog waarin Jos Meermans het tragische
leven van de componist Franz Schubert situeert tegen een mozaïek
van feiten en anekdotes: de ontwikkeling van de muziek van Beethoven, de bezetting van Wenen door Napoleon, de dood van Haydn
en de diefstal van zijn hoofd de nacht na de begrafenis, de populariteit
van de wals, het succes van Rossini, de politiestaat van Metternich en
de Biedermeiertijd.
Org. Davidsfonds

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

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018

Vrijdag 2 februari, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Walter Baele: No Man Show

Walter Baele moet in zijn nieuwe show om dringende reden verstek
laten gaan. Gelukkig zijn zijn vele alter ego’s in de vorm van typetjes
en imitaties wel op de afspraak. Hoe vangen ze Walters afwezigheid
op? Kakelvers materiaal van een topkomiek!
Org. dienst Vrije Tijd

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 12 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro

© Frank Abeloos

Kaarten

Zondag 4 februari, 9 uur, GC Felix Sohie

Ontbijtfilm

De formule van de ontbijtfilm is simpel: je wordt op een mooie
zondagochtend verwacht in het GC Felix Sohie. Eerst schuif
je aan voor een lekker en fairtrade ontbijt. Nadien kan je je
installeren in de theaterzaal en genieten van een topanimatiefilm (Nederlands gesproken). De filmkeuze bepaal je zelf mee!
Houd hiervoor de facebookpagina van de Jeugdraad goed
in het oog. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel.
Reserveren voor 30 januari via jeugdraad.hoeilaart@hotmail.be.
Org. Jeugdraad Hoeilaart

Kaarten

6 euro per kind, 8 euro per volwassene

Donderdag 8 februari, 14 uur, GC Felix Sohie

Nico en Wendy: Dans je leven lang
Cultuur om 14 uur

Met je man of vrouw, zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter,
buurman of buurvrouw. De chachacha of de jive, een ballroomdans
of een polonaise, een zitdans of zumba, het maakt niet uit. Zolang
je maar komt dansen, want dansen is bewegen, maar dan zo veel
leuker! Er wordt gezorgd voor live muziek van vroeger en nu, dansinitiaties door Nico en Wendy, een stuk taart, een kopje koffie en een
hele namiddag ambiance en plezier. Een tip: breng je dansbenen mee!
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Seniorenraad

Kaarten

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

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018
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Donderdag 15 februari, 14 uur, GC Felix Sohie

Theater FroeFroe: Ikiloliki
Familievoorstelling

Theater FroeFroe komt op bezoek en laat ons kennismaken met
Ikiloliki, een blauwe aap. De zwierige blauwe aap speelt met zijn rode
bal. De mooie witte vogel zweeft boven het publiek. Een floepswit
visje en de rode bal versmelten. Een verrassend poppenfeest zonder
woorden, speciaal voor kleuters.
Deze voorstelling werd opgenomen in het dagprogramma van de
grabbelpaswerking. De overgebleven tickets worden in dit abonnement aangeboden.
Org. dienst Vrije Tijd
Kaarten

5 euro voor kinderen en volwassenen

Donderdag 15 februari, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Motu

Jazz at Felix’
Lionel Beuvens komt met zijn internationaal kwartet Motu hun nieuwe
cd Earth Song voorstellen. Het is een eerbetoon aan de aarde, de
natuur, de groove, de melodie, het avontuur, de traditie, de vrijheid
en de energie die vrijkomt bij het samen musiceren van verschillende
persoonlijkheden. Het kwartet wordt op een aantal nummers vocaal
bijgestaan door Natashia Kelly.
Line-up: Kalevi Louhivuori: trompet - Alexi Tuomarila: piano Brice Soniano: bas - Lionel Beuvens: drums - Natashia Kelly: zang
Org. 5 voor 12
Kaarten

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

Woensdag 21 februari, 20 uur, GC Felix Sohie

Het tragische leven van prinses
Charlotte van België
Lezing door prof. Damien Lecompte

Door haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk werd ze kortstondig keizerin van Mexico. Na drie jaar heerschappij werd haar man
geëxecuteerd en vluchtte ze terug naar het Europese vasteland. Dat
gaf aanleiding tot een langzame doch ernstige geestelijke aftakeling.
Als waanzinnige werd ze door haar broer Leopold II als het ware
levenslang geïnterneerd in het kasteel van Meise.
Org. Willemsfonds

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

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018

Donderdag 22 februari, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Dounia Mahammed: Salut Copain
Salut Copain is Dounia’s afstudeerproject waarmee ze in 2016 de
SABAM Jongtheaterschrijfprijs op het festival Theater aan Zee in
Oostende won. Dounia, afkomstig uit Hoeilaart, gebruikt de taal als
medium om op de scène te filosoferen, dromen, tekenen, wankelen,
bevragen. Geïnspireerd door het werk van Daniil Charms en Paul
Auster creëert ze een virtuoos spel rond identiteit en verschil.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

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

Maandag 26 februari, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Jan Hautekiet en Rick de Leeuw
Jan Hautekiet kennen we van zijn radiowerk, vroeger bij Studio Brussel
en tegenwoordig bij Radio 1. Rick de Leeuw is in Vlaanderen vooral
bekend geworden door zijn poëtische bijdragen in De Laatste Show
en zijn Radio 1-programma Het hol van de leeuw. Beide heren werken
intensief samen. De spitse teksten van Rick worden begeleid door Jan
op piano. Van de vertaling van Lou Reeds Caroline says tot André Van
Duins Er staat een paard in de gang: geen enkele uitdaging wordt uit
de weg gegaan!
Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur Hoeilaart

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 13 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 15 euro

Vrijdag 2 maart, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Onderwoud

Pieter Embrechts & SUN*SUN*SUN String Orkestra
Het nieuwe dubbelalbum van Pieter Embrechts kwam vorig jaar uit
en werd overladen met lovende recensies. Samen met het magistrale
SUN*SUN*SUN String Orkestra stelt Pieter de prachtige nummers
in intieme vorm voor. Daarnaast mag je je ook verwachten aan een
aantal nieuwe songs en verrassende covers.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 16 euro - VVK: 17 euro - Kassa: 18 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018
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Zondag 4 maart, 11 tot 12.30 uur, GC Felix Sohie

Poëzievoorstelling: Theater …

Op deze prijsuitreiking van de gedichtenwedstrijd van de bib worden
de winnende gedichten niet alleen voorgedragen, maar ook als lied
voorgesteld. Of hoe een boeiende samenwerking tussen componisten,
zangers en muzikanten uit eigen streek kan uitmonden in een sfeervolle zondagochtend vol schoonheid. Aperitiefje inbegrepen!
Org. Bib en Davidsfonds

Kaarten

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

Woensdag 7 maart, 14 uur en 20 uur, GC Felix Sohie

BAM! Beter, Anders en Minder
van planeet tot huiskamer
Lezing/workshop door Lisbet Willems

Wil je graag duurzamer leven, weten hoe het Beter, Anders, Minder
kan? Kom dan zeker luisteren. Op een ludieke manier schetst Lisbet
Willems enkele milieuproblemen en geeft ze tips om thuis mee aan
de slag te gaan. Niet alleen onze planeet vaart er wel bij, maar ook je
gezondheid en portemonnee! De lezing wordt onderbroken door een
doe-moment waarin je je eigen ecologisch huishoudproduct maakt.
Vergeet niet in te schrijven want er zijn maximum 25 plaatsen per sessie.
Org. dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn i.s.m. Gezinsbond en Seniorenraad
Kaarten

Gratis voor leden Gezinsbond en 55+ - Anderen: 4 euro

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, 20 uur, GC Felix Sohie

Jeugdafdeling Reintje speelt:
De vrek

Een fanatieke groep jonge acteurs en actrices, een welklinkend
kinderkoor en nog andere muzikale en theatrale verrassingen leiden
u doorheen een moderne bewerking van de klassieker De vrek van
Molière. Het publiek mag een kijkje nemen achter de schermen van de
17de-eeuwse Franse bourgeoisie en de problematieken, met tegelijk
een kijk op de mens en de maatschappij van nu en de verwoestende
gevolgen van gierigheid.
Een geestige en sfeervolle voorstelling met rasecht Hoeilaarts talent!

Kaarten
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Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6,5 euro - VVK: 7 euro - Kassa: 8 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018

Maandag 12 maart, 20 uur, GC Felix Sohie

Kreta: mythe en werkelijkheid
Beeldreportage door Jean-Pierre
en Mieke Demarsin-Opsommer

Kreta is het grootste eiland van Griekenland en een grote toeristische
trekpleister. Eerst verkent het publiek Kreta met mythe en geschiedenis
als rode draad met onder meer Zeus die op het eiland werd geboren
en Paulus die er de kerstening op gang bracht. Ook het aantrekkelijke
eilandje Santorini komt uitvoerig aan bod. In het tweede deel gaat alle
aandacht naar de natuur, het cultureel erfgoed en de hedendaagse
samenleving.
Org. vtbKultuur
Kaarten

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

Woensdag 14 maart, 15 uur, GC Felix Sohie

De dromenzuiger
van opa Pluizebol

Voor kinderen van 6 t.e.m. 10 jaar
Ken je het knotsgekke boek van Marc de Bel? Dan wil je dit avontuurlijke theaterstuk zeker zien. Hij schreef het scenario en speelt zelf
de hoofdrol. Opa Pluizebol heeft in zijn uitvinderslabo een machine
ontwikkeld die nachtmerries kan wegzuigen en transformeren tot
… iets leuks! Als Nona op bezoek komt en blijkt dat Smolly de kat
is verdwenen, komt deze uitvinding nog goed van pas. Na afloop
houden de acteurs graag een signeer- en fotosessie met de kinderen.
Org. dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 5 euro - VVK: 6 euro - Kassa: 7 euro

Donderdag 15 maart, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Bart Defoort Quintet
Jazz at Felix’

Het Bart Defoort Quintet komt zijn nieuwe cd Inner Waves voorstellen,
met uitsluitend eigen, recente composities. De lyrische melodieën,
rijke harmonische kleuren, binaire grooves en ontroerende songs
kenmerken zijn muziek. Dit repertoire wordt gebracht door Belgische
topmuzikanten, met een hechte groepssound, vol interactie en intens
speelplezier!
Line-up: Bart Defoort: tenor sax - Ewout Pierreux: piano - Hans Van
Oost: gitaar - Christophe Devisscher: contrabas - Toni Vitacolonna:
drums
Org. 5 voor 12
Kaarten

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

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018
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Zaterdag 17 maart, 20 uur, GC Felix Sohie

Hoeilaartse Melodieën in concert 2
Opnieuw een avondvullend concert met honderd procent Hoeilaartse
liedjes en composities. Na de lezing en het eerste concert bleef er
nog veel materiaal over dat absoluut niet mag verloren gaan. Daarom
een tweede concert met extra aandacht voor onder meer de revues
uit de jaren ’30. Nostalgie en culturele geschiedenis versmelten tot
een humoristische, warme en vaak emotionele beleving. Dat belooft!
Org. Davidsfonds

Kaarten

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

Dinsdag 20 maart, 20 uur, GC Felix Sohie

De priorij van Groenendaal
Nacht van de Geschiedenis: Religie

Samen met Michel Erkens, Mark Pieters en Jaak Bertmans bezoeken
we deze eens zo machtige kloostergemeenschap, ontdekken we de
architectuur van de vele gebouwen, bepalen we de mystieke invloed
van Jan van Ruusbroec, … Een stukje boeiende eigen geschiedenis
waarin we alles wat we vandaag over de priorij van Groenendaal en
Jan van Ruusbroec weten, proberen samen te vatten.
Org. Davidsfonds

Kaarten

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

Donderdag 12 april, 19 uur, GC Felix Sohie

Dubbelconcert met diner

De groep Whocat, met leading lady Sara Moonen uit de Druivenstreek, bijt om 19 uur de spits af. Line-up: Sara Moonen: zang,
gitaar, composities en teksten - Benoit Minon: gitaar - Joris Lindemans: contrabas - Davy Palumbo: drums, percussie. Om 21 uur zijn
topjazzpianist Bram De Looze en saxofonist Robin Verheyen
aan de beurt. Robin werkte al samen met Tom Barman en resideert
momenteel in New York City.
Org. 5 voor 12
© Joop Pareyn

Kaarten

Inclusief diner (reserveren verplicht: reserveren@5voor12hoeilaart.be)
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 28 euro - Leden: 30 euro - Niet-leden: 35 euro
Zonder diner en per concert
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro - Leden en VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro

10 1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018

Woensdag 18 april, 13 tot 17 uur, Jan van Ruusbroecpark

Buitenspeeldag

Op woensdag 18 april kunnen alle kinderen in het park terecht voor
een hoop sport- en spelplezier! Hoeilaart organiseert dan voor de
derde keer de Buitenspeeldag om kinderen van 2,5 tot 12 jaar aan te
zetten buiten te spelen.
Let op: het is de bedoeling dat ouders, grootouders, ... de kinderen
vergezellen!
Org. dienst Vrije Tijd

Toegang

gratis

Woensdag 18 april, 20 uur, GC Felix Sohie

Andalusië op het ritme
van de flamenco
Met gitarist Alexander Gavilan

Er is weinig dat de zuiderse sfeer van Spanje zo kan oproepen als
flamenco. Dit muziekgenre met bijhorende dans is een onlosmakelijk
deel van de Spaanse cultuur en geldt dan ook als Spanjes belangrijkste culturele exportproduct. Flamenco-expert Guido Declercq
neemt je mee naar de bakermat van deze traditionele Arte. Om helemaal in de sfeer te komen serveert het Davidsfonds eerst een lekkere
paella, inbegrepen in de toegangsprijs.
Org. Davidsfonds
Kaarten

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

Donderdag 19, vrijdag 20, zaterdag 21, vrijdag 27
en zaterdag 28 april, 20 uur, GC Felix Sohie

MZN8

19 - 20 - 21 april 2018
27 - 28 april 2018
20 uur
GC Felix Sohie

Regie & bewerking
Olivier Dewit
naar William Shakespeare

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Reintje, maakt regisseur Olivier Dewit zijn versie van Shakespeare’s klassieker Midzomernachtsdroom. Het wordt een sprankelende en ontroerende versie van
deze komedie over de strijd tussen man en vrouw, in tijden waarin
zelfs geliefden met minimale inspanningen een maximaal rendement
willen behalen. Het gaat over ogenschijnlijke liefde, over eeuwigheid
en het tijdelijke, het verschil van dag en nacht en over werkelijkheid
en droom.
Org. Reintje
Voorverkoop kaarten:
GC Felix Sohie
Mimi's Optiek Gemeenteplein 29

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 12 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro
De winst van deze voorstelling
wordt geschonken aan een goed doel.

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018
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Zondag 22 april, 11 uur, GC Felix Sohie

Aperitiefconcert Nero’s Muzikanten
Laat de trompetten schallen en de bubbels knallen. Strooi de confetti
in het rond en maak het alvast een beetje bont … Want Nero’s Muzikanten bestaan 20 jaar en dat moet gevierd worden. Dirigent en muzikanten hebben er reusachtig veel zin in en schieten het feestjaar van
start met een speciaal aperitiefconcert. In de serre van GC Felix Sohie
brengen Nero’s Muzikanten een opgewekt en luchtig concert. Na een
toost op het jubileum, is het tijd om bij te praten.
Org. Nero’s Muzikanten

Kaarten

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

Maandag 23 april, 20 uur, GC Felix Sohie

500 jaar Luther: de rebelse monnik
daagt keizer en paus uit
Lezing door Frans Van den Brande

Op 31 oktober 1517 hangt de rebelse augustijn Maarten Luther zijn
95 stellingen tegen de slotkerk van Wittenberg. Een lijst protesten
tegen de misbruiken van de aflatenpraktijken van de Roomse kerk.
Het begin van een woelige periode vol banvloeken en oorlogen …
Org. Davidsfonds en vtbKultuur

Kaarten

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

Donderdag 26 april, 19.30 uur, GC Felix Sohie

Veilig op het internet

Interactieve presentatie van Filip Bourgeois
Veilig online zijn is belangrijker dan ooit nu we geconfronteerd
worden met phishing-mails, ransomware ... En wat met onze privacy?
Hoe kan je ervoor zorgen dat wat je privé wil houden, niet zomaar
publiek wordt voor anderen, criminelen inbegrepen? In deze presentatie voor het grote publiek (jawel: ‘gewone’ mensen én mensen met
veel ervaring zijn welkom) legt Filip Bourgeois uit hoe je gevaar kan
herkennen en hoe je privacy bedreigd kan worden. Met praktische tips
om er iets tegen te doen.
Org. dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn
Toegang

gratis

12 1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018

Dinsdag 1 mei, maaltijd om 18 uur - concert om 20 uur,
GC Felix Sohie

Jan De Smet en Charles Ducal
1 meiviering van 5 voor 12

Wie opgroeide in de jaren ’60 kent zeker Pete Seeger. Zijn fris links
en pacifistisch geluid maakte hem tot icoon van de progressieven
wereldwijd. Jan De Smet (De Nieuwe Snaar), omringd door fantastische muzikanten, blaast met The Pete Seeger Legacy zijn liedjes
nieuw leven in. Charles Ducal schreef als Dichter des Vaderlands
over het wel en wee in ons land, ook over de arbeiders die begin
vorige eeuw stierven in de strijd voor algemeen stemrecht en over de
recente beweging Hart boven Hard.
Kaarten

Warme maaltijd en concert: 25 euro (reserveren verplicht)
Alleen concert: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 13 euro - VVK: 14 euro - Kassa: 15 euro

Donderdag 3 mei, 14 uur, GC Felix Sohie

Filmnamiddag
Cultuur om 14 uur

Bezorg ons voor 1 april jouw suggestie om te genieten van een
romantische, spannende of komische film! Welke film wil je al lange
tijd graag eens (terug) zien? Laat het ons weten via tel. 02 657 05 04
of cultuur@hoeilaart.be.
Org. dienst Vrije Tijd

Toegang

gratis

Zaterdag 5 en zondag 6 mei, Jan van Ruusbroecpark

Meifeesten

Ieder jaar, tijdens het eerste volledige weekend van de maand mei,
wordt het Jan van Ruusbroecpark ingepalmd door de Meifeesten. Het
hele weekend staat dan in het teken van lekker eten en drinken, sport
en amusement.
Je vindt meer informatie op www.meifeestenhoeilaart.be
Org. vzw Doendervolk i.s.m. Hoeilaartse verenigingen en dienst Vrije
Tijd

Toegang

gratis

1, 2, 3 ... Hoeilaart I voorjaar 2018
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Vrijdag 18 mei, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Buurman: Dans en Dwaal

Film kijken met je ogen dicht, dat is wat Buurman doet, en altijd al
heeft gedaan. Op hun vierde album Dans en Dwaal verfijnen Geert
Verdickt en co de cinematografie van hun muziek tot iets wat zijn
gelijke in de lage landen niet kent. Let op: dit is dansbaar!
Org. dienst Vrije Tijd

© Michiel Crijns

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 16 euro - VVK: 17 euro - Kassa: 18 euro

Zondag 3 juni, 11 tot 18 uur, GC Felix Sohie

Multiculturele Happening

Kom proeven van exotische specialiteiten en kennis maken met
de verschillende culturen en toeristische trekpleisters. Je kan ook
genieten van de optredens van enkele muzikale groepjes. Zo te zien
brengt de multiculturele happening voor elk wat wils!
Voor deze vijfde editie doen de volgende landen mee: Brazilië, Griekenland, Italië, Japan, Hongarije, Senegal, Peru, Pakistan, Polen en
Zuid-Afrika.
Org. Willemsfonds

Toegang

gratis

Zondag 24 juni, 10.30 uur, GC Felix Sohie

Mei ’68, vijftig jaar later

10 jaar geleden gaf Johan Sanctorum in het gebouw van het Vlaams
Parlement een spraakmakende lezing rond 40 jaar mei ‘68. Wat betekent deze revolte, die vertrok vanuit het Parijse studentenmilieu, voor
onze tijd? Iedereen is het er over eens dat de beweging grote invloed
heeft gehad, volgens sommigen ten goede, volgens anderen ten
kwade. Verwacht geen academisch vertoog, maar een dieptezicht met
punch en ook af en toe de nodige humor!
Org. Rodenbachfonds

Kaarten

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

Dag

Do
Wo
Wo
Vr
Wo
Do
Vr
Zo
Do
Do
Do
Wo
Do
Ma
Vr
Zo

Wo

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

Plaats

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
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

09/03
10/03
12/03
14/03
15/03
17/03
20/03
12/04
18/04
19/04
20/04
21/04
22/04
23/04
27/04
28/04
01/05
18/05
24/06

07/03

18/01
24/01
24/01
26/01
31/01
01/02
02/02
04/02
08/02
15/02
15/02
21/02
22/02
26/02
02/03
04/03

Datum

20.30 u
15 u
20 u
20 u
15 u
20 u
20.30 u
9u
14 u
14 u
20.30 u
20 u
20.30 u
20.30 u
20.30 u
11 u
14 u
en 20 u
20 u
20 u
20 u
15 u
20.30 u
20 u
20 u
19 u
20 u
20 u
20 u
20 u
11 u
20 u
20 u
20 u
18 u
20.30 u
10.30 u

Uur

Toneel: De vrek
Toneel: De vrek
Beeldreportage: Kreta
Toneel: De dromenzuiger van opa Pluizebol
Jazz at Felix’: Bart Defoort Quintet
Concert: Hoeilaartse Melodieën
Nacht van de Geschiedenis: De priorij van Groenendaal
Dubbelconcert met diner
Lezing en maaltijd: Andalusië op het ritme van de flamenco
Toneel: MZN8
Toneel: MZN8
Toneel: MZN8
Aperitiefconcert: Nero’s Muzikanten
Lezing: 500 jaar Luther
Toneel: MZN8
Toneel: MZN8
1 meiviering: Jan De Smet en Charles Ducal
Concert: Buurman
Lezing: Mei ’68, vijftig jaar later

Lezing/workshop: BAM van planeet tot huiskamer

Jazz at Felix’: Jean-Luc Pappi Trio
Familiefilm: Isra en het magische boek
Lezing: Optimale gezondheid dankzij gezonde darmflora
Hoeilaart Quizt
Familievoorstelling: Niet drummen
Verhuld verdriet: Wenen en Schubert
Walter Baele: No Man Show
Ontbijtfilm
Cultuur om 14 uur: Dans je leven lang
Familievoorstelling: Ikiloliki
Jazz at Felix’: Motu
Lezing: Het tragische leven van prinses Charlotte van België
Dounia Mahammed: Salut Copain
Jan Hautekiet en Rick de Leeuw
Concert: Pieter Embrechts & SUN*SUN*SUN String Orkestra
Poëzievoorstelling: Theater …

Voorstelling

Bestelformulier 1, 2, 3 ...
Kassa

VVK

Leden

Abo 1, 2, 3

Aantal

Eindtotaal

5 voor 12
€10
€8
€ 7,5
Dienst Vrije Tijd
€4
€4
€3
Willemsfonds
€4
€2
€2
Davidsfonds
€5
€4
€4
Dienst Vrije Tijd
€ 12
€ 11
€ 10
Davidsfonds
€6
€5
€4
Dienst Vrije Tijd
€ 16
€ 14
€ 12
Jeugdraad
€6/€8
€6/€8
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Seniorenraad
€5
€5
€4
Dienst Vrije Tijd
€5
€5
€5
5 voor 12
€ 10
€8
€ 7,5
Willemsfonds
€4
€2
€2
Dienst Vrije Tijd
€ 12
€ 11
€ 10
5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur
€ 15
€ 14
€ 13
Dienst Vrije Tijd
€ 18
€ 17
€ 16
Bib en Davidsfonds
€5
€4
€3
Dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn
€4
€4
gratis
€4
i.s.m. Gezinsbond en Seniorenraad
Reintje
€8
€7
€ 6,5
Reintje
€8
€7
€ 6,5
vtbKultuur
€5
€4
€3
Dienst Vrije Tijd en dienst Welzijn
€7
€6
€5
5 voor 12
€ 10
€8
€ 7,5
Davidsfonds
€ 14
€ 12
€ 11
Davidsfonds
€6
€5
€4
5 voor 12
€ - / €10 € 35 / € 8 € 30 / € 8 € 28 / € 7,5
Davidsfonds
€ 12
€ 10
€9
Reintje
€ 16
€ 14
€ 12
Reintje
€ 16
€ 14
€ 12
Reintje
€ 16
€ 14
€ 12
Nero’s Muzikanten
€8
€7
€6
Davidsfonds en vtbKultuur
€6
€5
€4
Reintje
€ 16
€ 14
€ 12
Reintje
€ 16
€ 14
€ 12
5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur € 15 / € - € 14 / € 25
€ 13 / € 25
Dienst Vrije Tijd
€ 18
€ 17
€ 16
Rodenbachfonds
€5
€4
€4
€3

Organisatie

Totaal

