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Do. 13 oktober 2011 « 20.30 uur  7
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ADK 12 euro 
VVK 10 euro

het Festival van 
Vlaanderen

Stabat Mater Dolorosa door Capriola di Gioia
In organisatie van Cultuurraad Maldegem

“Geen tekst is ontroerender dan het ‘Stabat Mater’ waarin de Moeder weent om 
haar zoon, om de kinderen van alle tijden. De verklanking van de Barokcomponist 

Luigi Boccherini is sober van bezetting en aangrijpend door zowel de eenvoud 
als de virtuositeit van de zangpartij en instrumentale omlijsting. Een must voor 

alle Maldegemnaren”.  [Lucien Posman, componist, docent Conservatorium 
Hogeschool Gent, Cultureel Ambassadeur 2007 van Maldegem]  

 
Het ensemble Capriola Di Gioia werd in 2007 opgericht. Het kiest uit het 

bekende en vooral minder bekende barokke repertoire. Zo herontdekt Capriola 
Di Gioia de puurheid van de compositie en streeft ze naar een menselijke, 

eerlijke en pure interpretatie van de tekst, zowel vocaal als instrumentaal. Het 
ensemble focust zich op het weinig uitgevoerde repertoire voor sopraan en 

basso continuo. Voor het concert in Maldegem doet Capriola Di Gioia beroep 
op jonge topmusici van over de hele wereld die eveneens hun hart verloren 

hebben aan het barokke repertoire.  
 

‘Stabat Mater Dolorosa’ was doorheen de eeuwen een inspiratiebron voor 
menig componist, ook voor Luigi Boccherini. Naast de oprechte spiritualiteit 

en eenvoud van het werk zijn het sprankelende karakter en de originaliteit 
kenmerkend voor de invulling van het Stabat Mater van deze componist. 

Capriola di Gioia brengt jonge topmusici van overal ter wereld bij elkaar om dit 
werk uit te voeren. 

Sint-Barbarakerk, Maldegem 
Uniek concert in het kader van

Foto: © Pieter Van Impe



Vrij. 21 oktober 2011« 20.30 uur  

Niet geschikt als moeder
In haar elfde (!) avondvullende onewomanshow timmert Els de Schepper 

vrolijk verder aan de unieke weg die ze ruim twintig jaar geleden is ingeslagen. 
Nu eens met een vette knipoog, dan weer zonder omwegen vertelt ze over 

de kantelmomenten waarmee ieder van ons wordt geconfronteerd op de 
kruispunten van het leven. Heel vaak is dat om te gillen van het lachen, want 
die kruispunten van tegenwoordig zijn meestal rotondes waar je niet wijs uit 
raakt en die amper moeten onderdoen voor de gemiddelde kermisattractie.  

Het bestaan als roetsjbaan: traag omhoog, pijlsnel naar beneden en vice versa. 
De ene keer krijg je kriebels in je buik, het volgende moment draait je maag zich 

om. Spannend! Soms vraag je je echter af: zit ik wel op de juiste rollercoaster? 
Kan ik er nog af? Hoe ben ik hier in ’s hemelsnaam in terechtgekomen? Zou 
ik niet gelukkiger zijn op die pittoreske paardenmolen daar, suikerspin in de 

hand? Het antwoord op die vragen is niet zelden: “dat is een kwestie van keuzes 
maken”. Gemakkelijker gezegd dan geflikt, want hoe doe je dat? Door wie of 

wat laten we ons leiden in onze besluitvorming? Worden beslissingen ons niet 
een beetje opgedrongen of opgelegd? Kunnen we wel bewust zelf kiezen?

 
In ‘Niet geschikt als moeder’ toont Els de Schepper zich van haar persoonlijkste 

kant: openhartiger dan een bypassoperatie en kwetsbaarder dan een 
vooroverbuigende misdienaar. Nooit eerder zat je haar als toeschouwer zo 

dicht op de huid (en op de hielen) als tijdens deze voorstelling. Els begraaft 
haar kinderwens en plant haar eigen uitvaart, ze vertelt over die keer dat ze 

voor het altaar stond en droomt luidop van de ware liefde, ze neemt ons mee 
achter de schermen van haar leven en werk, tot in haar persoonlijke hemel en 

hel toe.
 

‘Niet geschikt als moeder’. Voor wie op zoek is naar een avond hilarisch en 
ontroerend topentertainment, is de keuze snel gemaakt.
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ADK 25 euro
VVK 22 euro
KABO 21 euro
GABO 20 euro

Els
De Schepper



Vrij. 28 oktober 2011 « 20.30 uur  

Helden in de sport
Na een sabbatwinter zijn Karl Vannieuwkerke & Les Supappes er terug!

Er waren de uitverkochte zalen van Wielerjaar 2006, 2007, 2008 en 2009, en nu 
is er de voorstelling ‘Helden in de sport’.

‘Helden in de sport’ is een humoristische, historische en muzikale trip door de 
geschiedenis van de sport. Van Muhammad Ali over John Mc Enroe tot Eddy 

Merckx. Van Tiger Woods over Pélé tot Michael Phelps. Maar ook van Greg 
Louganis over Eddy ‘The Eagle’ Edwards tot Joe DiMaggio. 

En veel meer....

Rijke archiefbeelden in een verrassend scenario. Actie en reactie op de bühne.
Beeld, muziek en Karl Vannieuwkerke in perfecte harmonie op de planken.

‘Helden in de sport’ schiet vurig uit de startblokken en vloeit als een brok hete 
lava naar de aankomst. De bronstigheid van de topsporter, extatisch geluk, 

doffe ellende, zware ademhaling en woorden die wiegen op de bries.

Deze voorstelling is een achtbaan van emoties en probeert grip te krijgen op 
het wonderlijke mysterie van de sport.

Na het succes van de ‘Wielerjaren’ straks dus ‘Helden in de sport’.
Een voorstelling ter stimulering van de fantasie van het geheugen.

Voor iedereen die van sport houdt en voor
iedereen die er een hekel aan heeft!
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ADK 25 euro
VVK 22 euro
KABO 21 euro
GABO 20 euro

Karl Van 
Nieuwkerke & 

Les Supappes 

Foto: © Stefan Vanfleeteren

Karl
Vannieuwkerke: 
gastheer van de 
avond &
Les Supappes:
Wigbert
Van Lierde,
Maximus,
Marc De Boeck,
Ellen Daems, ....

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
programma
2011 • 2012
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www.annelissen.com
www.driepees.be

ADK 20 euro
VVK 17 euro
KABO 16 euro
GABO 15 euro

An Nelissen
Zus (heden geen porno)

‘Zus’ ‘Zus’ is een herkenbare voorstelling waarin An Nelissen de toeschouwers 
verrast met een heel originele manier om solo comedy te brengen, waarin ze 

haar plaats in de Comedy Top Tien van P-Magazine bewijst. Dat wordt een 
memorabele avond!

De Standaard schreef: “Alweer een knappe voorstelling van An Nelissen!”

Beste mensen,
Er zijn van die dingen die je niet wil weten: dat je ouders ooit seks gehad 

hebben, bijvoorbeeld. Helaas kom je niet uit een bloemkool. Misschien hebben 
je ouders zelfs verschillende keren seks gehad. Je durft het je niet voorstellen, 

maar de levende bewijzen zijn er: je broers en/of je zussen. En dankzij het 
internet weten we ondertussen ook dat 95% van de mensheid 95% van de tijd 

bezig is met seks. Kijk om je heen en probeer het je voor te stellen. Het zijn 
van die dingen die je toch niet wil weten. Zeker niet van je eigen familie. Tot je 
op het verkeerde moment terechtkomt op de verkeerde website terwijl je een 

familiefeestje aan het voorbereiden bent. 
Daarover gaat ‘Zus’: over hoe je je eigen familie - tegen wil en dank - heel je 

leven met je meedraagt. Dat geeft veel leuke momenten, maar ook wel eens 
pijnlijke. En daarnaast gaat het ook een beetje over een generatie jongeren die 

een seksindigestie heeft, door het overaanbod aan porno op het internet. Maar 
dat, zo zal je ontdekken, is slechts de aanleiding tot een prettig avondje roeren 

in familiegeheimen zoals iedereen er heeft. 

Groeten, 
An Nelissen

Met:    
An Nelissen
Tekst:   
An Nelissen
& Peter Perceval
Regie:    
Peter Perceval
Productie:   
Drie Pees vzw



Zo. 4 december 2011 « 15 uur  

met de Sierk Mobiel
De Sint is weer in het land! Maar niet alleen… Zoals jullie weten, brengt de Sint 

altijd zijn zwarte Pieten mee! En die Zwarte Pieten kunnen er wat van: over 
daken springen, cadeautjes inpakken, cadeautjes in schoorstenen mikken, dat is 

niet altijd even gemakkelijk, dat kan je je wel voorstellen! 
Gelukkig kunnen de Pieten soms eens les volgen bij Sven van Sierk Mobiel, die 
heel goed de show kan stelen met zijn circusacts. Speciaal voor de Sint en zijn 

Pieten toont Sven vandaag wat hij allemaal kan en je mag het zelf ook eens 
proberen, als een echte Zwarte Piet! Tover jij samen met de Sint en de Pieten 

Den Hoogen Pad om tot een dolle circustent?

Sven Roelants is een internationaal gerenommeerd straattheaterartiest. Hij brak 
internationaal door met zijn prachtige steltenact ‘Khalid & Co.’. Andere in het 

oog springende steltenacts van hem zijn ‘Ornito’, ‘Ramza’ en ‘De Springende 
Nar’. Circusartiest Sven studeerde in 1996 af aan de Brusselse circusschool 
en vervolmaakte zich met verschillende jongleer-, dans- en theaterstages 
in binnen- en buitenland. Met ‘Sierk Mobiel’ koppelt Sven een workshop 

circustechnieken aan een leuke voorstelling.

Wanneer Sven zijn spacy wagen tot stilstand brengt, kan het publiek rekenen 
op een spetterende circusshow doorspekt met jongleeracts, acrobatische 

stunts, trucs met de diabolo en een dosis gezonde humor.

Aangezien de Sint voor alle kinderen een presentje 
voorziet is reserveren vooraf noodzakelijk.

Inschrijven kan tot donderdag 1 december.
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VVK 5 euro

De Sint en 
Sven Roelants 



Za. 10 december 2011 « 20.30 uur  

“Ik sta al jaren in de regen,
te dromen van de zon”

Hubert Damen zingt, zegt, fluistert, schreeuwt teksten en liedjes over liefde, 
vriendschap en dood. Liederen die vragen om (her-)ontdekt te worden. 

Gedichten die vragen om muzikaal verteld te worden. 
Teksten van Bram Vermeulen, Wannes Van de Velde, Ramses Shaffy, Hugo 

Claus, Roger De Neef, Raymond Carver, Willem Wilmink, Hans Lodeizen, 
Liesbeth List en vele anderen. Teksten over het leven zoals het is: verschrikkelijk 

mooi. Liefde en haat, vriendschap en vijandschap, zerpe humor en gulle lach, 
jong en oud, dag en nacht, leven en dood en ook “weemoedigheid die ’s 

avonds komt wanneer men slapen gaat…”. 

Uit de pers: 
“Het is precies in het theater dat Damen zijn post-Witse-dagen wil 

doorbrengen. In 2012 zet ik mijn liedjesprogramma voort. Om tijd over te 
houden om na te denken over het leven? En de dood. Wie op zijn 64ste 
niet over de dood nadenkt, is te weinig met het leven bezig. Witse heeft 

zijn boom waar hij naartoe trekt op moeilijke momenten, ik heb mijn eigen 
boom. Wanneer ik ‘s avonds bij een heldere sterrenhemel thuiskom, dan is 

het eerste wat ik doe tegen mijn boom gaan wateren en nadenken over onze 
pietluttigheid.”

Hubert Damen in De Standaard
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ADK 20 euro
VVK 17 euro
KABO 16 euro
GABO 15 euro

Hubert Damen

Met:
Hubert Damen

Carlo Willems
slagwerk
Herman
Verspauwen
klarinet
en tenorsax
Ludo Mariën
accordeon
en bandoneon
Dagmar Feyen
piano
en keyboards
Peter Verhaegen, 
bassist

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
programma
2011 • 2012

Foto: © Paul Van Caesbroeck

www.carlowillems.be

Als de dood voor het leven



Za. 14 januari 2012 « 20.30 uur  

Alles gaat over
Willem werd in 2010 zeventig, maar ‘van verre’ is daar niets aan te zien. Hij gaat 

onverminderd op stap met zijn trawanten Freddy en Pol en Bart, met al hun 
snaren en gitaren, een resem fluiten en klarinetten en de grote contrabas.

Noem hem gerust “nen poëet” dat klinkt niet zo plechtig als “nen dichter”.
’t Zijn liedjes en vertellementen van zottigheid en tederheid, van verdriet en 
kontentement, van ergernis en verrukking om onze wereldbol. De refreintjes 

zijn er om mee te zingen. En voor al wat ze niet gezegd krijgen,
spelen ze muziekjes. 

O ja, ‘ALLES GAAT OVER’ mag je zijn programma noemen... maar de passie 
voor het zingen zelf, dat gaat niet over.
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 10 euro

Willem
Vermandere 



Zo. 15 januari 2012 « 15 uur  21
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 10 euro

Hans
Het strijkconcert (onder stoom)

 Zou het niet geweldig zijn? Dat terwijl je rustig geniet van een concert, de strijk 
voor jou gedaan wordt?

Het allereerste echte strijkconcert is een feit. Niet met strijkstokken en violen, 
maar met strijkplanken en strijkijzers! 

Een unieke en frisse formule: luister en kijk, Hans strijkt!
Terwijl Hans de longen uit zijn lijf zingt, blazen de strijkers stoom op het 

podium. Een optreden van Hans en de professionele strijkers van dienst is de 
ideale combinatie. 

Hans Van Cauwenberghe is een homo universalis! Theater, televisie, muziek of 
literatuur; noem maar op. Hij deed het of hij doet het.  Met zijn groep HANS 

duikt hij in de onderstroom van de maatschappij en biedt het ultieme middel 
om je geestelijke gezondheid en welzijn op peil te houden.

HANS staat voor opbeurende liedjes in een sterke cabareteske 
theaterverpakking.

“Ik moet de strijk nog doen”, kan geen excuus meer zijn om thuis te blijven.

Met:
Hans
Van
Cauwenberghe 
(zang)
Piano:
Alano Gruardin
Contrabas:
Peter Verhaegen



Za. 21 februari 2012 « 20.30 uur  

Boon
Wie kan de klank van het leven, van het volk, van de straat van Louis Paul 
Boon beter muzikaal verwoorden dan Antje de Boeck samen met Rony 

Verbiest op accordeon?  Waarom? Gewoon! Om het ongewone talent van 
Louis Paul Boon, om het gewone bijzonder te maken. Boon is de intellectuele 
dwarse stem van iedereen. Alles kruist zijn pad. Het schone en het lelijke: het 

is wat het werkelijk is. Antje krijgt op haar zestiende verjaardag het boek ‘Mijn 
kleine Oorlog’ cadeau. Dit is het begin van een rode draad in haar visie op de 
samenleving. In zowat iedere eigen productie citeert Antje uit Boon alsof het 

van haar was. Later geeft Antje gestalte aan Ondine in de theaterproductie 
Kapellekensbaan en speelt ze Nette in de film Daens. De idee om BOON te 

maken is zo gegroeid.  Antje brengt deze voorstelling met Rony Verbiest, zoon 
van fabrieksarbeider – accordeonist – cafébaas Michel Verbiest. Zo geven zij 
de voorliefde van Louis Paul Boon voor de musette en het levenslied op een 

unieke, doorleefde
manier vorm. 

“Met Boon koos Antje de Boeck om samen met accordeonist Rony Verbiest 
zélf iets te maken over de grote volksschrijver. Vraag ons niet hoe je dat “iets” 

omschrijft. Maar het is – excusez le mot – godverdomme schoon.”
Thomas Blommaert, Visie 

“Antje de Boeck zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, danst en bewondert met een 
begeestering waar je bijna schrik van krijgt. België’s beste accordeonist Rony 

Verbiest, zoon van een Zelzaatse cafébaas-fabrieksarbeider, bewijst dat le piano 
des pauvres past bij de werkmens zoals mosselen bij friet.”

Thomas Blommaert, Visie
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 10 euro

Antje De Boeck & 
Rony Verbiest 

Foto: © Kristel Jappens

Met:
Antje de Boeck 
Rony Verbiest

Productie:
De Muziek-
faktorij vzw
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Do. 26 januari 2012 « 20 uur  

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de 
laatste donderdag van januari, staat poëzie een dag lang in het zonnetje. Sinds 

vier jaar gaat ook in Maldegem deze dag niet onopgemerkt voorbij.

Zo wordt telkens De Poëzieprijs van Maldegem gelanceerd en worden de 
volgende poëziepanelen van De Poëzieroute van Maldegem met de winnende 
gedichten van de voorgaande Poëzieprijs onthuld. Dit alles wordt opgeluisterd 

met muzikale en poëtische intermezzo’s.

Van harte welkom!
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GRATIS
reservatie is noodzakelijk en kan

via het loket van CC Den Hoogen Pad

Gedichtendag
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19 u Maaltijd in  
 buffetvorm
20.30 u Optreden
VVK 26 euro
KABO 25 euro
GABO 24 euro

Bart Herman 
& Sabien Tiels 

Valentijnsvoorstelling
Sabien Tiels en Bart Herman, twee vertegenwoordigers van de tweede 

kleinkunstgolf, brengen in Den Hoogen Pad een intiem programma waarin 
ze hun liedjes in hun puurste vorm (stem en instrument) uiterst fragiel en 

kwetsbaar voor het voetlicht brengen. De kitsch en commercie voorbij, wordt 
dit een unieke ode aan de liefde. 

De liefde voor muziek loopt als een rode draad door het leven van Bart 
Herman heen. Hij werd geboren op Valentijnsdag 1959 in Wevelgem en groeide 

op in een muzikaal gezin. Eind 1989 vertrok hij op dertigjarige leeftijd, alleen 
gewapend met zijn gitaar, naar Amerika. Hij werd entertainer aan boord van 

de SS Victoria, een cruiseschip. Het was tijdens die reis dat hij besloot om 
van het zingen definitief zijn beroep te maken. Wanneer het schip in 1990 in 

Amsterdam aanlegt, wordt hem een platencontract aangeboden, en de rest is 
geschiedenis. In 1993 verschijnt “Ik ga dood aan jou”, gevolgd door zijn eerste 

fullcd “Metropool” die moeiteloos goud haalt. Maar liefst 10 CD’s volgen en 
Bart Herman ontwikkelt zich tot een veelgevraagd en hooggewaardeerd artiest 

met een eigenzinnig muziekgenre dat zich nog het best te omschrijven valt 
als een mengeling van luisterlied, rock n’ roll, TexMex en Latijnse ballades. Zelf 

noemt hij deze sound de “tuimelkruid-sound”.
Sabien Tiels, één van de eerste vrouwelijke Nederlandstalige singer-songwriters 

én zangeres pur sang, uit haar creativiteit al sinds haar twaalfde in kleurrijke 
teksten en prachtige lyrische muziek. Haar glasheldere stemkleur, warme 
uitstraling en uit het leven gegrepen teksten beroeren de harten van vele 

luisteraars in het theater en op de radio. Vele CD’s (‘Hou je morgen nog van mij’, 
‘Hier hoor ik thuis’, ‘Ik ben ik’, etc.) en hits ( ‘Hou je morgen nog van mij’, ‘Trein’ 

en ‘Raak me aan’, etc.) later, blijft Sabien haar professionele uitstraling op het 
podium, haar kwalitatief vakmanschap in het theater én haar ongebreidelde 

creativiteit als singer-songwriter een tijdloze artistieke constante.

Samen vormen deze twee grootheden van de kleinkunst der Lage Landen 
ongetwijfeld voor vonken en vuurwerk! 

Reserveren is noodzakelijk
en kan tot dinsdag 7 februari 2012

tickets dienen vóór
11 februari 2012 
in het bezit van de 
koper te zijn, ofwel 
via afhaling
of eventueel via
de post!



Za. 25 februari 2012 « 20.30 uur  

Overschot van gelijk
De 14de stand-up comedy show van Raf Coppens waarin hij in confrontatie 

gaat met mensen met het grote gelijk in pacht: vrouwen, moeders, 
voetbaltrainers, politici, bisschoppen, Vlamingen,

Walen, de politie en ook zichzelf. 

Door een teveel aan meningen is er een Overschot van Gelijk. Dat is niet erg. 
Hoe meer meningen, hoe meer er te lachen valt. Leve de democratie!  

“Raf Coppens zijn voorstellingen behoren nog altijd tot het beste wat de 
Vlaamse Comedy te bieden heeft. Je moet al naar de Daily Show met Jon 
Stewart kijken om nog eens een stevige brok satire te zien over ons land.

Of naar één van die schaarse comedians in de zalen gaan dus. Geert Hoste, 
voor hem wie hem niet te braaf vindt. Nigel Williams voor wie hem niet

te hard vindt. En Raf Coppens, als het echt droog en onnozel mag zijn.
Coppens heeft maar een paar zinnen, stembuigingen en gebaartjes nodig om 

BV’s neer te zetten.”

Karel Michiels in de Standaard 18/10/10
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www.rafcoppens.be

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 10 euro

Raf Coppens 

Foto: © Frank Bahnmuller

Met:
Raf Coppens 



Za. 10 maart 2012 « 20.30 uur  

De theatertour
Twee mogelijkheden: of u kent Op Sterk Water al en dus komt u dit jaar weer, 

óf u bent nog onwetend en zoekt iets nieuws en unieks om uw theaterseizoen 
perfect te maken. In dat geval is er maar één oplossing: doen wat tienduizenden 

mensen voor u deden; laat u meeslepen door de ‘illusionisten van het cabaret’
(Alexander Nijeboer, Volkskrant).

Ontdek zelf waarom Op Sterk Water een veelgeziene gast is op bekende 
comedyfestivals, items verzorgde op de radio en de afgelopen tien jaar alle zalen 

plat speelde met de meest hilarische en muzikale improvisatievoorstellingen 
ooit. Collectief met o.a.: Arjen Lubach (Koefnoen, Wie is de Mol), Roemer van 

der Steeg (winnaar AKF 2008). 
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 10 euro

Op sterk
Water 

Foto: © Merlijn Doomernik

Artistiek leider  
Daniel Koopmans

Producent  
Stichting
de Zesde Man

Cultureel Centrum
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ADK 15 euro 
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Twist of Fate
& Jerusalem

Syndrome
Twist of Fate

Denk jij bij het woord “blues” ook aan potige gitaren in plaats van aan een druilerige 
maandagmorgen? Doen funky baslijnen, snedige gitaarlicks en strak drumwerk je 

voeten richting dansvloer bewegen? Brengt het ritme van de blues je hoofd en hart 
naar hogere regionen? Dan ben je in Den Hoogen Pad aan het juiste adres! “Twist of 
Fate” werd in de zomer van 2004 boven de doopvont gehouden, als gevolg van een 
“twist of fate”, een speling van het lot, het ontmoeten van de juiste mensen op het 

juiste tijdstip.  Van Robert Johnson tot All the King’s Men, van de swingin’ 60 tot de 
rock van de jaren ’70, de ervaren bluesmuzikanten van “Twist of Fate” geven er hun 

eigen “twist” aan! Illustere voorbeelden zijn onder andere Red Rooster, Blues Medicine, 
Maxwell Street, Ivan Heylen, Roland, The Smokey Midnight Gang, Ronny Verbiest en 

andere rockende bluesbands!

Jerusalem Syndrome
‘Zus’ Jerusalem Syndrome werd eind 2007 opgericht en bestaat uit 5 jongens met 
een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, afkomstig uit Eeklo en Maldegem. Allen met 
een enorme passie voor muziek beginnen ze te jammen en combineren ze hun 

jeugdige ervaringen, verlangens en visies. Ze bekomen een ‘in-your-face-sound’ die 
menig optreden doet exploderen. Ze winnen een paar local contests en kunnen 

zo het podium delen met enkele groten der Belgische rockscene. Peter Lesage 
(Moiano, Gabriel Rios, Flip Kowlier,..) laat hen los in de studio in 2008 en in 2009 
winnen ze een ‘Bandslam’ op JIMtv. Ze mogen een videoclip opnemen voor het 

nummer ‘Juliet’ en duiken bijgevolg de studio in met Luc Crabbe (Betty Goes 
Green, Telstar, Freaky Age). Hij neemt een vijftal nummers op en het resultaat klinkt 

frisser dan ooit, het geluid staat op punt en vormt hun eigenzinnige indie-rock.                                                                                                                       
In 2010 brengt deze prille demo hen ook bij de beruchte Humo’s Rock Rally en ze 

geraken zelfs tot de Halve Finale in de Vooruit, Gent ! Diezelfde zomer spelen ze 
bijgevolg op Suikerrock in Tienen (met o.a.: Golden Earring, Australian Pink Floyd Show, 

etc.) en Boomtown Festival in Gent (met o.a. The Van Jets). Begin 2011 start goed 
met een platencontract van SonicAngel, een platenfirma met een nieuwe kijk op de 

muziekindustrie via fan-funding opgericht door Maurice Engelen (Praga Khan, Lords of 
Acid) en Bart Becks (ex-topman van skynet, etc.).  Ze zijn altijd bereid om het podium 

op te kruipen en een feestje te bouwen.  
 

“It’s Only Rock ‘n’ Roll... But we like it.”

Drums
G Nicholson 
Basgitaar
& Blazers
Swinging “D” 
Guitaar
Derek Mathews 
Zang & gitaar
JD “Blues” 
Geluidsman
When Harry
meets Larry

Een Maldegemse avond met



Za. 21 april 2012 « 20.30 uur  

Está Loco (Spaans voor
“Dat is geschift”) bestaat 20 jaar!

De groep wil zeker niet ‘menos’, ze wil ‘más’: 
más canciones – más baile – más mujeres! 
Méér liedjes – méér dans – méér vrouwen! 

 
‘Más ó menos’ wordt een voorstelling vol contrasten. Muzikaal blikken ze zeker 

ook terug naar de vroegste Está Loco-tijden; liedjes uit de beginjaren worden 
helemaal opgefrist en Rembert belooft zelfs nog eens te grasduinen in het 2 

Belgen-repertoire. Está Loco gaat de uitdaging aan om zijn grenzen af te tasten 
en te verleggen. Flamenco-danseres Hilde brengt samen met een gastdanseres 

nieuwe explosieve dansen, nieuwe ritmes, nieuwe voor duo uitgewerkte 
choreografieën. Ayayayayay! Als uw ogen, oren en heupen niet jeuken, moet u 

dringend op doktersbezoek!!!!
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Esta Loco
‘Más ó menos’

Foto: © Esta Loco   

Bestaat uit:  

Rembert De Smet
(in een vorig leven
één van de 2Belgen, 
één van de meest 
spraakmakende 
Belgische jaren 
’80-groepen met 
hits als “Lena” en 
“Operation coup de 
poing”):
zang, gitaar en 
accordeon 

Kamel Lebbad
zang, percussie, 
mandole 

Willy Seeuws 
(o.a. Koen De 
Cauter, Kadril en 
ontelbare jazz- en 
latinogroepen): 
zang, cajon, bongo’s, 
percussie

Hilde Geelen
zang, flamencodans
+ gastdanseres 

Frank Ghysels 
(o.a. Cro Magnon): 
contrabas, bas 

Alex Rambaut
accordeon en
backing vocals

met Spaanse hapjes



Di. 11 juli 2012« vanaf 10.30 uur  

CC Den hoogen Pad op locatie
Voor velen is 11 juli een dag als alle andere. Nochtans is het dan de Vlaamse 

Feestdag. In Maldegem wordt dit alvast op gepaste wijze gevierd, niet binnen 
de muren van het CC, maar op locatie met een ‘Concert in ’t park’. Naar 

jaarlijkse traditie staat tijdens dit concert het Nederlandstalige lied centraal. 
De gelegenheid wordt ook aangegrepen om bekend te maken wie de titel 

van ‘Cultureel Ambassadeur van Maldegem’ gedurende het komende jaar zal 
dragen. Deze titel wordt toegekend aan die persoon, die zich het afgelopen 

jaar of de afgelopen jaren op cultureel of sociaal-cultureel vlak bijzonder 
verdienstelijk maakte, en/of uitzonderlijke of innoverende initiatieven 

realiseerde, die een duidelijke band hebben met Maldegem 
en bijdroegen tot de (culturele) uitstraling van onze gemeente. Met dit initiatief 

willen de cultuurraad en het gemeenbestuur blijk geven van hun waardering 
voor de geleverde inspanningen. 

Tevens wordt bekend gemaakt wie ‘De poëzieprijs van Maldegem - editie 2012’ 
in de wacht sleept. Zoals het hoort wordt deze 11-juliviering afgesloten met 

een feestelijke receptie.

Concert
in ’t park

Waar
tuin achter huis
Wallyn,
Marktstraat 10, 
9990 Maldegem 

Meer info
cultuurdienst,
050 72 89 79, 
cultuurdienst@
maldegem.be
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www.maldegem.be
/cultuurnieuws

Jeugdfilm
2011-2012



Ook dit seizoen is er weer een maandelijkse jeugdfilm in CC Den Hoogen 
Pad ! Deze film begint telkens om 14.00u, halverwege wordt er een korte 
pauze voorzien. Prijs per toeschouwers is € 1,5. Gelieve er op te letten dat 
kinderen jonger dan 8 jaar niet zonder begeleiding in de zaal mogen.

Met medewerking van
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Arthur en de Minimoys 2: De wraak 
van Maltazard
14 september 2011 - 95 min. - Luc Besson - Frankrijk, 
2009 - vanaf 6 jaar. - © Avalanche Productions
Arthur is in de wolken! Vanavond keert hij eindelijk terug naar 
het land van de Minimoys. Maar dan vindt hij een graankorrel 
met een boodschap erop. Prinses Selenia is in gevaar! Arthur 

snelt haar te hulp. Onderweg belandt hij in de bizarre bar van Max, botst hij op 
troepen van Kröb, de nieuwe tiran van de Zeven Koninkrijken, redt hij het vel 
van Betameche en vecht hij met ratten, kikkers en harige spinnen... om dan te 
ontdekken dat de Minimoys nooit om zijn hulp hebben gevraagd!

Verschrikkelijke Ikke En De Rest
Kan Stikke
12 oktober 2011 - 94 min.  - Pierre Coffin, Chris 
Renaud - Verenigde Staten, 2010 - © Illumination 
Entertainment
Gru is dol op alles wat gemeen is. Uitgerust met een arsenaal 
aan wapens met krimp- en vriesstralen en gevechtsklare 

tuigen voor op het land en in de lucht, verslaat hij iedereen die in zijn weg staat. 
Gru is helemaal klaar voor zijn volgend gemeen plan: de maan stelen! Tot de dag 
dat hij drie hoogst eigenwijze weesmeisjes ontmoet, die dadelijk in hem zien wat 
niemand anders ooit zag: een mogelijke papa.!

Rapunzel
16 november 2011 - 101 min. - Nathan Greno en Byron Howard - 
Verenigde Staten, 2010 - © Walt Disney
Rapunzel is een meisje dat in het bezit is van 20 meter magisch goudblond 
haar. Ze is als baby uit het paleis van haar ouders ontvoerd en opgesloten 
in een geheime toren midden in het bos waar ze onmogelijk uit kan 
ontsnappen. Ze snakt naar avontuur en droomt ervan de toren te verlaten. 

Dat avontuur kan eindelijk beginnen als de knapste, maar ook beruchtste, crimineel van het 
koninkrijk, ridder Flynn, langs haar toren komt en via haar lange haar in de toren kan klimmen. 
Ze maken samen de afspraak om uit de toren te ontsnappen en op avontuur te gaan...

A Christmas Carol
14 december 2011 - 120 min. - Robert Zemeckis - Verenigde 
Staten, 2009 - © Walt Disney
Op Kerstavond bezoeken drie geesten een oude vrek die een vreselijke 
hekel heeft aan kerst en menig medemens erg slecht behandelt. Deze drie 
geesten proberen de oude man ervan te overtuigen dat kerst helemaal 
geen periode is om bij de pakken neer te gaan zitten en zullen dan ook 

alles uit de kast halen om dit te gaan veranderen. De geesten herinneren de man eraan wie hij 
is geweest, tonen hem de harde wereld van vandaag en vertellen de man wat er gaat gebeuren 
als hij er niet naar streeft om een betere man te worden.

Shrek 4, voor Eeuwig en Altijd
11 januari 2012 - 93 min. - Mike Mitchell - Verenigde Staten, 2010 
- © DreamWorks Animation 
Vierde en laatste deel in de succesvolle Shrek reeks: Shrek Voor Eeuwig 
en Altijd. Verlangend naar de tijd waarin hij nog een echte Oger was en 
dorpelingen de stuipen op het lijf joeg, laat hij zich overhalen tot een 
deal met de gladde praatjesmaker Repelsteeltje. Shrek komt terecht in 

een akelige veranderde versie van Ver Heel Ver van Hier, waar Ogers opgejaagd worden, 
Repelsteeltje koning is en waar hij en Fiona elkaar nooit ontmoet hebben. Het is nu aan Shrek 
om dit alles ongedaan te maken in de hoop zijn vrienden te redden, de wereld te herstellen en 
zijn enige echte Ware Liefde terug te vinden.
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Megamind
8 februari 2012 - 96 min. - Tom McGrath - Verenigde Staten, 2010 -
© DreamWorks
De briljante, duivelse superschurk Megamind probeert al 20 jaar om de macht op 
aarde in handen te krijgen, maar zijn aartsvijand, de superheld Metro Man, weet 
dat elke keer te voorkomen. Plotseling, wanneer Megamind weer bezig is met een 
van zijn slechte plannen, brengt hij Metro Man per ongeluk om het leven.

Nu zit hij opeens zonder vijand. Uit pure wanhoop besluit het kwade genie een nieuwe superrivaal te 
creëren. Deze is groter, beter en sterker dan Metro Man ooit was.

Arthur en de Minimoys 3: De strijd tussen
de twee werelden
14 maart 2012 - 100 min. - Luc Besson - Verenigde Staten, 2011 -
Vanaf 6 jaar - © Avalanche Productions
Na de succesvolle eerdere bioscoopfilms over Arthur en zijn minivriendjes, is er nu 
het spannende vervolg Arthur 3: De strijd tussen de twee werelden. In deze deels 

geanimeerde familiefilm krijgt minimoy Malthazard, de slechterik in het verhaal, een groeibrouwsel in 
handen. Het monstertje van 2 millimeter groeit uit tot een enorme reus en is vastbesloten de wereld 
te veroveren! Alleen Arthur, prinses Selenia en prins Betameche kunnen hem stoppen.

Sammy’s avonturen
11 april 2012 - 85 min. - Ben Stassen – België, 2010 - © Nwaves Pictures
Na zijn geboorte op een strand in Californië, kruipt Sammy de schildpad naar 
zee. Onderweg ontmoet hij de liefde van zijn leven, Shelly, maar hij raakt haar 
meteen ook weer kwijt... Tijdens zijn lange reis, komt Sammy veel gevaren tegen, 
waaronder de mens. Maar gelukkig zijn er ook mensen die hem uit de nood 
helpen. Al die tijd blijft hij hopen dat hij Shelly terugvindt. Samen met zijn 

vriendje Ray vecht hij met piranha’s en gaat hij op zoek naar een mysterieuze geheime doorgang. 
Dan, op een dag, na tal van spannende avonturen vindt hij Shelly terug.
Ook zij was hem nooit vergeten..

How to train your dragon
9 mei 2012 - 98 min. - Dean Deblois, Chris Sanders – Verenigde Staten, 
2010 - © Dreamworks
Hikkie is een Vikingjongen die op het eiland Berk woont, waar draken 
bevechten een manier van leven is. De intelligentie en de eigenwijze humor van 
de tiener vallen niet in goede aarde bij de stamleden en het stamhoofd... dat 

niemand minder is dan de vader van Hikkie. Op een dag ontmoet Hikkie een draak die zijn leven 
ondersteboven gooit. Wat begon als een gelegenheid voor Hikkie om zich te bewijzen, verandert
in een kans op een nieuwe toekomst voor de hele stam…

Animals United
13 juni 2012 - 93 min. – Reinhard Klooss en Holger Tappe – Duitsland, 
2010 - © Constantin Film Produktion
De dieren in de Afrikaanse savanne vragen zich af waar het water blijft. Elk jaar 
stroomt het water vanuit de bergen de vlakte in. Maar dit jaar… geen druppel!
Het dappere stokstaartje Billy en zijn vredelievende vriend, de leeuw Socrates, 

trekken de bergen in op zoek naar het water. Daar stuiten ze op de haan Charles die een ijsbeer, een 
kangeroe, een Tasmaanse duivel en twee schildpadden doorheen het Afrikaanse continent leidde. 
Deze wilde bende beslist onze vrienden te helpen. Hoog in de bergen ontdekken ze een grote dam, 
neergepoot om een groot luxehotel van water te voorzien. En daar staan de strenge directeur en zijn 
jager al klaar om de indringers stevig aan te pakken…

Alpha en Omega
4 juli 2012 - 88 min. - Anthony Bell en Ben Gluck - Verenigde Staten, 
2010 - © Lions Gate Entertainement
Kate en Humphrey zijn twee jonge wolven die een fijn leventje hebben bij hun 
ouders en roedel in het bos. Kate is een erg aanwezige wolvin die alles tot in de 
puntjes geregeld wil hebben. Niets ontgaat haar nauwkeurige visie. Humphrey 
leeft meer van moment tot moment en doet het vooral rustig aan. Dan worden 

de twee jonge wolven gevangen genomen door parkwachters en ver van hun vertrouwde omgeving 
vandaan gehaald. Kate en Humphrey ontsnappen, maar staan er plots helemaal alleen voor…

Mijn opa de bankrover
22 augustus 2012 - 90 min.  - Ineke Houteman - Nederland, 2010
© Lemming Film
De 13- jarige Grace wil graag alles weten over haar Surinaamse vader, maar 
niemand wil haar iets vertellen. Opa Gerrit is de enige die haar kan helpen, 
maar zijn geheugen laat hem sinds de dood van Oma in de steek. Als de familie 
hem in een bejaardentehuis wil stoppen, besluiten Grace en opa Gerrit om van 

zijn spaargeld naar Suriname te gaan. Maar dan blijkt dat de familie Opa’s geld heeft geblokkeerd. 
Daarom besluiten Grace en Opa een bank te overvallen... 
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Praktische info
KAARTEN  
zijn vanaf maandag 30 mei verkrijgbaar tijdens de openingsuren in het
CC Den Hoogen Pad of bij Toerisme Maldegem. Reserveren kan telefonisch op 
050 71 00 21, per e-mail op cultureelcentrum@maldegem.be
of via het e-loket op www.maldegem.be.  
 
OPENINGSUREN  
CC DHP is elke werkdag geopend van 9.00u tot 12.00u. Op woensdagmiddag 
tevens van 14.00u tot 17.00u.  
Jaarlijkse verlofperiodes: CC DHP is in de zomer gesloten van 15 juli tot en met 
15 augustus en in de winter tijdens het kerstverlof.  
 
BETALING 
Na de reservatie zijn er twee mogelijke betalingswijzen: 
	 •	 U	kan	de	kaarten	komen	ophalen	en	cash	betalen	in	CC	Den	Hoogen	Pad
  (wij beschikken niet over bancontact). 
	 •	 U	kan	betalen	via	overschrijving	op	rekeningnummer	091-0112736-51	van	
  Gemeentebestuur Maldegem, met vermelding van de titel van de 
  voorstelling en het aantal kaarten. Bij overschrijving worden de kaarten niet 
  opgestuurd, maar liggen ze de avond van de voorstelling op de 
  reservatienaam beschikbaar aan de kassa. 

OPGELET
Gelieve niet meer over te schrijven in de laatste week voor de voorstelling, daar 
wij deze overschrijvingen mogelijks niet meer tijdig kunnen controleren en 
verwerken. 
 
KORTING  
Er geldt een standaardkorting van 1 € voor min 26-jarigen en plus 55-jarigen 
voor de avondvoorstellingen (niet op abonnementen).

Overal waar je dit logo terugvindt, kan je bij aankoop 
van een ticket voor een jongere van -26 een tweede 
ticket voor een -26-jarige bekomen aan
de helft van de prijs. 
 

ABONNEMENTEN  
Een klein abonnement stel je zelf samen met minimaal 3 vrij te kiezen 
voorstellingen. Een groot abonnement stel je zelf samen met minimaal 5 vrij te 
kiezen voorstellingen. De prijzen van een voorstelling binnen een klein en groot 
abonnement staan vermeld bij de voorstellingen. 
 
WEBSITE / MAILINGLIJST 
Stuur uw emailadres door naar cultureelcentrum@maldegem.be of schrijf u in op 
onze mailinglijst via www.maldegem.be en we houden u via e-mail op de hoogte 
van onze voorstellingen.
Reserveren kan ook via het e-loket op www.maldegem.be. 
 
OPENBAAR VERVOER  
De Belbus heeft een halte aan het CC Den Hoogen Pad.
Voor meer info belt u naar 09 210 94 94 (De Lijn). 
 
KIJK ACHTER DE SCHERMEN  
Groepen of scholen zijn ook welkom in Den Hoogen Pad voor een geleid bezoek 
achter de schermen. Voor info of boekingen,
bel tijdens de kantooruren 050 71 00 21. 
 
UW MENING  
Bel, fax of mail ons uw ideeën! 
 
Bij reservatie worden uw adres en telefoonnummer in ons bestand opgenomen. Dit uitsluitend om 
u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kunt uw gegevens steeds opvragen, corrigeren of 
laten schrappen, overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8.12.92.
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Niet-gemeentelijke
programmatie

2011-2012

Kalender
21-julicomité – Fietstocht  
Naar aanleiding van de nationale feestdag wordt jaarlijks een fietstocht georganiseerd door het 
21-julicomité. Iedere deelnemer krijgt een kaart mee. Onder de weg is er één of meerdere stops. In de 
deelnameprijs zit eventueel een aansluitende BBQ vervat. 
 
 Datum 21 juli 2011, vertrek tussen 13.45u en 14.45u aan Huis Wallyn, Marktstraat 10,
  9990 Maldegem 
 Prijs fietstocht met BBQ: 12 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen jonger
  dan 12 jaar; fietstocht zonder BBQ: 6 euro per persoon 
 Organisatie dienst Communicatie, tav Rita Verleye, Marktstraat 10, 9990 Maldegem,
  T 050 72 89 54 of mail communicatie@maldegem.be  

Het Adegems Volkstheater - Een volkse komedie.
“Leudig” en in ‘t Oaigems. 
We brengen weer een komedie in de aloude AVT-traditie. Er zal heel wat volk op de planken staan dat u 
de kleine kantjes van ‘Jan met de pet’ zal tonen en dat u hopelijk een onbezorgde avond zal bezorgen. 
 
 Datum 4-5-6-10-11-12-13 november 2011. Op donderdag, vrijdag en zaterdag spelen we
  om 20u, op zondag 6 en 13 november start de voorstelling om 15u. 
 Prijs 8 euro. De kaartenverkoop start half september. 
Inschrijvingen Adegems Volkstheater, Christa Grijp, T 050 71 72 01
  of mail reservering@adegemsvolkstheater.be 
  
 

COMEET - Meetjeslandse Cultuurhappening 
COMEET (Cultuur Overleg MEETjesland) heet u van harte welkom op haar 9e cultuurhappening. We 
maken er een spetterende avond van met als ingrediënten: cultureel nieuws, entertainment, een streepje 
muziek en vooral véél gezellige ontmoetingen tijdens een lekkere receptie. 
 
 Datum Vrijdag 2 december 2011 om 20u 
 Prijs  gratis  
Inschrijvingen COMEET, p/a CultuurBuro, Van Hoorebekeplein 1b4, 9900 Eeklo,
  T 09 373 75 96 of mail info@comeet.be   
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Werkgroep Jeugd (Comité voor Initiatief)
MEGA openluchtcinema  
Ook dit jaar staat de laatste vrijdag van augustus in Maldegem garant voor een avond filmplezier. De 
Werkgroep Jeugd pakt dan uit met een openluchtspektakel met twee films die op een scherm van 4,5 bij 
8 meter zullen vertoond worden. Om 20.30u wordt van start gegaan met de Disneyklassieker The Lion 
King, gevolgd om 22.30u door de kaskraker Robin Hood. Als locatie werd opnieuw gekozen voor het 
park van Maldegem (ingang jeugdlokalen in de Gidsenlaan). Bij eventueel regenweer worden de films 
dan vertoond in de tent die al klaarstaat voor ‘Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt’. 

 Datum vrijdag 26 augustus om 20.30u (The Lion King) en om 22.30u (Robin Hood) 
 Prijs gratis 
 Organisatie Werkgroep Jeugd (Comité voor Initiatief), Kathy Landuyt, T 0479 29 85 59,
  of mail kathy_landuyt@hotmail.com - Info: www.cvi-maldegem.be

Feestcomité Adegem - Kerstconcert met
Erik Van Neygen en Sanne 
Het kerstconcert van Erik en Sanne is een echte aanrader voor wie in deze sfeervolle periode even wil 
genieten van enkele heel bekende kerstliederen zoals ‘Stille Nacht’ en‘Suzanina’, maar ook van een aantal 
recentere kerstliederen zoals Hallelujah. Het belooft een fantastische avond te worden met schitterende 
livemuziek en een feeëriek decor.  
 
 Datum Zaterdag 17 december 2011 om 20u 
 Prijs  VVK Categorie 1: 20 euro en Categorie 2: 17 euro 
 ADK Categorie 1: 23 euro en Categorie 2: 20 euro 
Inschrijvingen In CC Den Hoogen Pad Bij Vic Blomme  Canadezenlaan 13,  9991 Adegem,
  T 0497 02 16 35 of mail blommevic@hotmail.com  
  

Gezinsbond Adegem – Tweedehandsbeurs 
Verkoop van babykleding en babymateriaal door gezinnen 
 
 Datum zondag 18 maart 2012 van 9 tot 12u 
 Prijs inkom gratis 
 Organisatie Gezinsbond Adegem, Wilfried Sierens, T 050 71 55 77
  of mail wilfriedsierens@hotmail.com 

Kon. Kath. Fanfare & Drumband Nut en Vermaak - Stars & Planets 
Met dit themaconcert neemt “Commander” Roel Smedts u mee naar onbekende uithoeken van het 
heelal. Deze muzikale ruimtereis raast met de snelheid van het licht langs sterren en planeten. Dat het er 
niet altijd vredelievend aan toe gaat staat nu al vast: “Dark father” heeft zijn bezoek aangekondigd tijdens  
“Star Wars”! Het instaporkest o.l.v. Koen Van Canneyt blijft met beide voeten veilig op planeet aarde, en 
brengt u wereldse muziek. Uit welk melkwegstelsel de Drumband o.l.v. Kris Van Canneyt zijn ritmes zal 
meebrengen valt nog af te wachten. Een concert met kwalitatieve muziek, overgoten met wat humor, en 
we garanderen u een gevarieerde muzikale amusementsavond! 
 
 Datum Zaterdag 5 Mei 2012 om 19.30u 
 Prijs VVK €8 / ADD €10 / -12 jaar gratis 
Inschrijvingen T 050 71 62 72  of  mail info@nutenvermaakmaldegem.be 
 Info www.nutenvermaakmaldegem.be



Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem (Maldegem)
T 050 71 00 21 - F 050 71 94 10
cultureelcentrum@maldegem.be
www.denhoogenpad.be - www.maldegem.be
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