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Voorwoord
Welkom in onze nieuwe programmabrochure van Den Hoogen 
Pad. Ook dit seizoen hebben onze medewerkers van het 
programmatiecomité opnieuw zorgvuldig een gevarieerd 
programma voor u samengesteld. Tijdens het seizoen
2012-2013 leggen we de focus op binnenlands talent, meer nog 
er zal zelfs veel lokaal talent te gast zijn in Den Hoogen Pad.

Nieuw is het label ‘UITSCHIETER! Onmeetelijk goed.’
Met dit label willen de Meetjeslandse cultuurcentra (onder de 
vleugels van COMEET) de aandacht vestigen op minder bekende 
pareltjes in de programmatie. Verderop in de brochure vindt u 
meer info hierover terug.

Trouwe bezoekers en jongeren hebben bij ons een streepje 
voor. Alle -26 jarigen betalen nu voor een voorstelling steeds de 
laagst mogelijke ticketprijs. Sowieso een voordeel van 3 euro 
op de voorverkoopprijs en (voor de late beslissers) dus zelfs 
een korting van 6 euro op de prijs aan de kassa! Maar ook onze 
trouwe bezoekers laten we niet in de kou staan: de korting bij 
aankoop van een groot abonnement werd immers eveneens 
verhoogd tot 3 euro ten opzichte van de voorverkoopprijs. 

Wij hopen dat u allen ook dit seizoen ons aanbod in Den Hoogen 
Pad en op locatie zult kunnen smaken en verwelkomen u graag 
tijdens één of meerdere van onze voorstellingen!

Frank Sierens,
voorzitter programmatiecomité,
Schepen van Cultuur
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Speeltijd
Met ‘Speeltijd’ tilt PIV comedy op een hoger niveau.

‘Speeltijd’ is een “coming of age”-voorstelling waarin PIV speelt 
met jeugdherinneringen, hilarische anekdotes en persoonlijke 

verhalen met als hamvraag: ‘Stoppen we met spelen omdat we ouder 
worden, of worden we ouder omdat we stoppen met spelen?’. In zijn 

onnavolgbare stijl en met rijke fantasie neemt Piv het publiek mee op 
een enthousiaste trip naar zijn ‘speel’-tijd. In een vingerknip neemt hij 

je mee naar de tuin, op zolder, in de kelder, in de slaapkamer, thuis bij 
een vriendinnetje, in de muziekschool... waar spelen ongebreideld en 

ongeremd mogelijk was. 

‘Het beste wat ik ooit van hem heb gezien! Piv Huvluv doet wat 
we allemaal héél graag zouden kunnen: de romantiek van onze 

jeugdjaren in perspectief plaatsen, lachen met de onmiskenbare 
banaliteit ervan... en vaststellen dat we onszelf véél te ernstig nemen.’ 

PDW (Comedy Casino)

Piv confronteert ons met het moment waarop we het spelende kind in 
ons begraven en hoopt het bij zijn publiek weer tot leven te wekken, al 

was het maar even. Natuurlijk eist ook nu de Philips 633 platendraaier 
(beter bekend als de MP1) zijn plaats weer op in de voorstelling.  

Piv is in elk van de 7 Comedy Casino-reeksen (Canvas) te bewonderen.

Regie | Dries Heyneman (Ter Bescherming van de Jeugd)
Licht en geluid | Filip Van Becelaere en Alexander Ronsse

www.pivhuvluv.be
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Piv HuvluvVrij. 19 oktober 2012 « 20.30 uur 



SportStories
U kan er niet omheen kijken: 2012 is een sportjaar om van te 

snoepen. De wielerklassiekers en -rondes, de tennistornooien, 
de voetbalcompetities, … elk jaar opnieuw volgen we winnaars en 

verliezers, dansen en huilen we mee op golven van vreugde en verdriet. 
2012 gaat nog een stap verder en zal ons in de ban houden met het EK 

voetbal en vooral de Olympische Spelen.  Als de beelden getoond zijn 
en de pennen stilgevallen, is het tijd voor refl ectie. Tijd om de kleine 

en persoonlijke verhalen te aanhoren van kenners en liefhebbers. 
SportStories bundelt de beste sportverhalen en -prestaties en trekt met 

een live-caravaan aan bekende namen door Vlaanderen.

Presentator en bedenker Stef Wijnants (Sportweekend op Eén) brengt u 
live de verhalen en beelden die u nog niet gezien heeft of die u absoluut 

opnieuw moet beleven. Elke avond ontvangt Stef 3 columnisten die de 
sportwereld een warm, kritisch en humoristisch hart toedragen. Onze 

columnisten worden storyisten genoemd, SportStoryisten. 
De storyisten Michel Wuyts, Peter Vandenbempt, Luk Alloo, Ann Van 

Elsen, Armand Schreurs, Christophe Deborsu, Ivan Sonck en Jasmine 
Vangrieken zaten midden in de actie, vertellen over buitengewone 

ontmoetingen of zagen van op afstand heroïsche prestaties. Zelfs als u 
geen sportfanaat bent zullen de verhalen aangrijpen.

Het uitgebreide beeldmateriaal wordt bovendien van ironische 
commentaar voorzien door de onnavolgbare Sporza-verslaggever Chris 

Picavet. En geen sport zonder nog meer humor. Elke avond grapt een 
cabaretier over de o zo ernstige sportwereld. Die rol zal afwisselend 

worden ingevuld door Guga Baul (Tegen De Sterren Op), Raf Coppens 
(20 jaar ervaring) en Steven Mahieu (jong en fi jnzinnig)

En het publiek wordt ook verrast met een live-interview met een lokale 
sportpersoonlijkheid.

Elke avond, elke voorstelling zal UNIEK zijn !!!!
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Stef
Wijnants

Vrij. 26 oktober 2012 « 20.30 uur 

www.sportstories.be

SportStories

@stefwijnants
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Waar is Barry?
Ik ben Bart. Sommigen zeggen Barry.

Ik ben dertig jaar. Van mijn generatie moet ik aan alles twijfelen.
En moet ik mij afvragen of dit het wel is. Ik denk het wel eigenlijk.

Verwacht niet al te veel antwoorden in ‘Waar is Barry?’. In zijn tweede 
avondvullende voorstelling doet Bart alleen maar wat hij kan: hij vertelt 
verhalen over alles en zingt liedjes over niets. U mag er wel van uitgaan 

dat u dit heel erg graag wil zien.

“Je moet bij de les blijven, welke vreemde paden hij ook inslaat met zijn verhaal. 
Je moet je durven over te geven aan het moment, aan de schitterende vondsten 

van de komiek. En bovenal moet je kunnen lachen met jezelf, met de zo slim 
geachte geest die zich zo makkelijk op het verkeerde been laat zetten.”

(De Standaard over Bart Cannaerts)

“Bart is een performer die weet hoe hij het publiek moet bespelen. Hij begeleidt 
ons zeer vakkundig door zijn show en weet ons iedere keer op een verkeerd been 

te zetten. Zijn liedjes zijn sterk en zijn stem bezit een puurheid, waardoor het 
verhaal in het liedje nog authentieker aanvoelt. Hij weet duidelijk wat theater is 

en maakt er in alle facetten op een juiste manier gebruik van.”
(De jury van het Leids Cabaretfestival over Bart Cannaerts)
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Bart
Cannaerts

Zat. 1 december 2012 « 20.30 uur 

www.bartcannaerts.be

Tekst, spel & muziek:
Bart Cannaerts
Techniek:
Bruno Decock
Lay-out affi che:
Tom Baetens 

BIO
De kans is groot dat u ooit al gelachen hebt met een grap van Bart Cannaerts. Op TV, als gast 

in Mag Ik U Kussen, Een Laatste Groet, De Pappenheimers of De Slimste Mens. Of als één van 
de bedenkers van Benidorm Bastards of Wat Als?. En sinds zijn eerste soloprogramma ‘Ik tel 

tot tien!’, wordt deze jongen uit Sint-Katelijne-Waver ook bij de top van de Vlaamse cabaret- 
en comedywereld gerekend. In 2006 won Bart de Culture Comedy Award (NL). De voorronde 

van deze wedstrijd was zijn eerste comedyoptreden ooit. Een jaar later (2007) won hij Humo’s 
Comedy Cup en in 2010 stond hij in de fi nale van het prestigieuze Leids Cabaretfestival (NL).



Zondag 2 december wordt dit 
jaar een belangrijke dag.

Sinterklaas komt die dag naar Den Hoogen Pad.
Om super fi t te zijn gaan we ons dansend opwarmen met DJ Klutske.

Hij brengt niet alleen de nieuwste hits mee, maar we gaan ook dansen 
op hippe versies van de leukste Sinterklaasliedjes.

Klutske brengt heel veel discolichten mee, verrassende lichteffecten, 
rookmachines, stroboscopen, sterretjes, zwaailichten, blacklights

en een lasershow.

Alle kinderen dansen mee met Klutske op het podium!
De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen toekijken van

op de tribune.

Gaat Sinterklaas ook meedansen? Kunnen zwarte pieten nog jumpen?
Wat ik wel weet is dat zij zeker cadeautjes meebrengen, ook voor jou.
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Sinterklaasdisco 
met Klutske

Zon. 2 december 2012 « 15 uur 

VVK 5 euro

Zorg dat je erbij bent, trek je beste dansschoenen aan en 
bestel tijdig je ticketje. Aangezien de Sint voor alle kinderen 
een presentje voorziet is reserveren vooraf noodzakelijk.

Inschrijven kan tot woensdag 28 november.
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Michael Van Peel overleeft 2012
Een eindejaarsconference - de laatste ooit? 

Hoezee! We hebben de fi nish gehaald! 
(Afi jn, dat valt nog te bezien, maar we zijn toch al tot hier geraakt...) 

Eind 2012(*), wanneer de Mayawekker afl oopt en snoozen geen zin 
meer heeft, op de drempel van de Dag des Oordeels, verkneukelt 

Van Peel zich samen met een zaal vol andere overlevers in een fi nale 
eindejaarsconference over de dolle fratsen van het laatste rampenjaar. 

Blij als een brandnetel op een mesthoop. En het wordt spannend! Welke 
religie had er uiteindelijk gelijk? Spreekt de Oude Man met de baard 

Arabisch, Hebreeuws of Latijn? Of gewoon plat Antwerps, zoals zovelen 
in de media tegenwoordig? De pers is alvast lovend over de vorige 

edities, aan u om het Laatste Oordeel te vellen! 

“Van Peel overleeft 2012”: de ideale afsluiter van de Mensheid! 
i.s.m. Café The Joker en Arenbergschouwburg, Antwerpen 
(*) voorstellingen na 21 december 2012 onder voorbehoud

van Apocalyps. 

“Michael Van Peel steekt Geert Hoste met succes naar de kroon.”,
“Je kan onmogelijk naast dit jonge talent kijken.”, “We wensen hem 

volgend jaar zijn eigen eindejaarsconference op tv.”
(De Morgen)

“Een sympathieke verschijning, met een natuurlijke podiumuitstraling.”, 
“Roep een onderwerp en Van Peel heeft er een goede grap over.”,

(De Standaard, ****) 
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Michael
Van Peel

Vrij. 21 december 2012 « 20.30 uur 

www.michaelvanpeel.be 

Tekst en Spel:
Michael Van Peel 

Eindregie:
Wim De Wulf



Kwakzalver
naar Le Médecin malgré lui van Molière.

 
Scagnelle, een bullebak, geeft zijn vrouw Martine van tijd tot tijd een 

ferm pak slaag. Maar Martine zint op wraak.

Op het moment dat er twee kerels passeren die hopeloos op zoek 
zijn naar een dokter, om de dochter van hun baas te genezen van 

een verloren stem, grijpt ze haar kans. Ze maakt de jongens wijs dat 
Scagnelle een dokter is die zelfs de zwaarste gevallen kan genezen.

Ze waarschuwt hen: hij zal in alle talen ontkennen dat hij arts is en 
pas toegeven na een fl ink pak slaag… Het Ongerijmde speelt  in zijn 

eigen specifi eke stijl een farce vol huiselijk geweld, wraak, hebzucht, 
oplichterij, … en ware liefde.

Regie | Danny Timmermans
Vertaling | Machteld Timmermans

Tekstbewerking | Machteld en Danny Timmermans
Spel | Jenne Decleir, Kadèr Gürbüz, Machteld en Danny Timmermans

Techniek | Luc Fokke
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Het Ongerijmde

Vrij. 18 januari 2013 « 20.30 uur 

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO en -26
9 euro



100% Nederlands

Een zanger die het midden houdt tussen Borsato, 
Koen Wauters en Will Tura en die meeslepende 

Nederlandstalige pop brengt.

Vlaanderen had er duidelijk oor naar, getuige het stormachtige succes 
van de eerste single “Voorbij” uit de nieuwe plaat “Barrières” van UDO.

Sedert zijn verpletterende overwinning in het VRT-programma “Zo Is 
Er Maar Een” met het Tura-nummer “Ik mis je zo” bewandelt UDO het 
Nederlandstalige pad. Nochtans geen evidente keuze voor iemand die 

aanvankelijk voornamelijk Engelstalig werk uitbracht. 

Samen met producer Steve Willaert (Aspe, Katarakt, Stille Waters) 
blaast hij Vlaamse pop nieuw leven in. In 100 % Udo brengt dit talent 
uitsluitend Nederlandstalig repertoire. Behalve eigen werk grasduint 

hij eveneens in het rijke en prestigieuze oeuvre van de Vlaamse en 
Nederlandse grootmeesters. Bekende en vergeten parels van vroeger 

die iedere generatie nog steeds kunnen bekoren komen aan bod. 

Staan alvast op het lijstje:
“Ik Leef Voor Jou” - Ann Christy , “Rozane” - Wim De Craene,

“Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben” - Joost Nuissi, “Jennifer 
Jennings” - Louis Neefs , “Ik mis je zo” - Will Tura, “Porselein” - 

Yasmine,  “Het is een nacht” - Guus Meeuwis enz.
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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 vijf 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!

Het Baltic Guitar Quartet (BGQ) wordt beschouwd als een van de 
toonaangevende gitaarensembles in de Baltische staten. Het kwartet 

werd opgericht door 4 Litouwse gitaristen, laureaten van verschillende 
wedstrijden en actief als solist in Litouwen en in het buitenland. In 

2008 werd de Maldegemse gitarist Chris Ruebens lid van het kwartet. 
BGQ brengt een zeer verscheiden repertoire van renaissance tot 

hedendaagse muziek en waagt zich af en toe buiten de grenzen van de 
klassieke muziek. Zijn sound kenmerkt zich door een zeer uitgebreid 

kleurenpallet, virtuositeit en een sterk gevoel voor expressiviteit. 
Voorname Litouwse componisten zoals Jurgis Juozapaitis (winnaar 

van de Lithuanian National Prize) en Jonas Tamulionis droegen 
werken aan dit ensemble op. Zelf breiden de BGQ leden hun repertoire 

verder uit met eigen arrangementen en Chris Ruebens componeerde 
ondertussen verscheidene werken speciaal voor dit ensemble. In mei 

2006 maakte het BGQ zijn internationaal debuut in Talinn, Estland. 
Sindsdien traden ze op in tal van Europese landen.

In  oktober 2006 stelde BGQ zijn eerste CD Live voor.
In 2009 volgde het studio-album Dancing with guitar.
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Leden
Zigmas Čepulėnas 
Sergej Krinicin 
Saulius S. Lipčius
Chris Ruebens

www.bgq.lt
GRATIS, reservatie is noodzakelijk en 

kan via het loket van CC Den Hoogen Pad

met Baltic Guitar Quartet
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“MAESTROLOOG (m,v,-gen)”:
(1) Een deskundige in het bestuderen en/of imiteren van personen die 

meesters zijn in hun vak(gebied). (2) Samentrekking van de woorden 
“maestro” (meester, vaak als respectbetuiging voor iemands prestaties) 

en “logos” wat woord, gedachte, rede betekent. Een maestroloog 
verstaat de kunst zich te verplaatsen in het denken van de andere en 

zodoende zijn gedragingen en stem over te nemen. (3) Stemmenimitator 
pur sang

Guga of voluit Guga Baùl is een bewonderaar. Dat blijkt al uit zijn 
artiestennaam, die hij ontleend heeft aan twee van zijn idolen: Guga 
was de bijnaam van toptennisser Gustavo Kuerten, Baùl is dan weer 

een samentrekking van zijn echte naam (Bailleul) en voetballer Raùl. 
Maar wie Guga zag schitteren in het bekroonde Tegen de sterren op 

(VTM) of tijdens zijn passages in Comedy for Life, Villa Vanthilt, Vrienden 
Van de Veire en De Laatste Show weet dat zijn admiratie voor straffe 

persoonlijkheden nog veel verder reikt. Guga schept in deze allereerste 
volavondtheatershow een parallel universum waarin de BV’s misschien 

dezelfde zijn, maar zichzelf overstijgen. Als Guga in de huid kruipt 
van Sergio Herman of Alex Agnew, allebei meesters in hun vakgebied, 

verheft hij bewonderen tot een heuse stiel.

U houdt er toch maar beter uw hoofd bij als u hem live aan het werk 
ziet. Want zonder hulp van make-up of pruiken metamorfoseert hij 

probleemloos van Jan Becaus via Raymond van het Groenewoud naar 
Tom Boonen. En weet hij uit die gave charmante comedy te puren. Op 

het podium voelt Guga zich als een onmogelijk te vangen vis in het 
water. Het is trouwens daar dat hij werd ontdekt. En dat kunt u nu ook 

doen. Maar pas op: voor u het beseft, kruipt hij ook in ùw huid …

“De prijs voor de best nagebootste stem mag nú al naar Guga Baùl 
gaan. Deze 24-jarige cabaretier heeft een perfecte Gunter Lamoot in 

zijn stembanden zitten.” (Het Nieuwsblad)
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Guga Baùl 
‘Maestroloog’

Zat. 2 februari 2013 « 20.30 uur 

www.gugabaul.be

Spel
Guga
(aka Laurent Bailleul)
Tekst
Guga en Dries Helsen
Regie
Dries Helsen
Productie
5to9 Management
(Chris Verhaeghe)



25
Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad

programma
2012 • 2013

Valentijn metZat. 16 februari 2013 « 19 uur 

19u
Maaltijd in
buffetvorm

20.30u
Optreden

VVK 25 euro
KABO 24 euro
GABO en -26
22 euro

Lisa Del Bo
De maaltijd wordt opgeluisterd door

lokaal talent Ann Borgonjon.

‘Eén stem, één piano’
Ann brengt onder begeleiding van een professionele pianist(e) covers 
in alle genres van gouden toppers over evergreens tot hedendaagse 
nummers. Het juiste gevoel op het juiste moment overbrengen, het 
publiek raken met haar stem, dat is waar Ann keer op keer weer in 

slaagt. Als rasechte Adegemse een droom om in CC Den Hoogen Pad 
op te treden…

Moeten we Lisa del Bo nog voorstellen?
Klasse, charme en een prachtige stem zijn zeker de sleutelwoorden. 

We vermelden ook graag haar overwinning in de Soundmixshow, haar 
deelname aan het Eurovisiesongfestival (met ‘Liefde is een kaartspel’), 
haar tournee met Helmut Lotti door Duitsland, haar duetten met Bart 

Kaëll en Helmut Lotti en haar gouden en platina platen die ze kreeg 
voor ‘Best of the 40’s’, ‘Best of the 50’s’ en ‘Best of the 60’s’.

Lisa is nu 50 en ze neemt een nieuwe start. Maar tegelijk wil ze het 
publiek ook graag nog eens meenemen in een reis doorheen de tijd, 

meer bepaald de jaren ‘40, ‘50 en ‘60.

Lisa zingt in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits en Engels. 
Allemaal liedjes die nog lang niet vergeten zijn. Tussendoor vertelt 

ze over haar eigen leven, haar kinderen en kleinkind. Maar ook 
over de grote sterren van de vorige eeuw: de wereldvedetten en de 

legendarische fi lmsterren. En ze kruidt het geheel met herinneringen 
aan die periode aan de hand van gebeurtenissen die de wereld bezig 

hielden. 

Luisteren, genieten en meezingen is de boodschap.

Reserveren is
noodzakelijk en
kan tot dinsdag
12 februari 2013



i.s.m. Orgelpunt

Foto: © Gothard De Coninck

Het Gents Madrigaalkoor is een vaste waarde in het 
Vlaamse en Europese koorlandschap. Onder leiding 

van zijn dirigent, Johan Duijck, is het koor uitgegroeid 
tot een groot “romantisch” ensemble met een vijftigtal 

enthousiaste zangers. Hun repertoire bevat zowel 
romantische, hedendaagse, als vocaal-instrumentale 

werken. 

Tijdens dit concert gaat het koor in dialoog met het historische Van 
Peteghemorgel in de Sint Adrianuskerk van Adegem. Het orgel 

werd in 2010 grondig gerestaureerd. Organist Peter Thomas laat u 
kennismaken met de ongekende klankrijkdom van dit renaissance- en 

barokinstrument.

Het programma biedt een aantrekkelijke waaier van vier eeuwen 
koormuziek: van barok (Bach, Vivaldi), over klassiek (Haydn) en 
romantiek (Lemmens, Franck) tot hedendaags (Corijn, Duijck).

Hoogtepunt van dit concert wordt ongetwijfeld het populaire Magnifi cat 
van Antonio Vivaldi.

Een ideaal concert om ons allen in lentestemming te brengen.
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Sint-Adrianuskerk 
Adegem

Lenteconcert 
Gents

Madrigaalkoor

Zon. 10 maart 2013 « 16 uur 

www.gmk.be



Foto: © Daria Rogulska

Een man als ik
ontmoet je niet elke dag

25 jaar lang heeft men geprobeerd om Guido Belcanto te 
‘categoriseren’ maar niemand is daar ooit in geslaagd. Hij is een 

stroming op zich. Geheel terecht mag hij daarom zeggen: ‘Een man 
als ik ontmoet je niet elke dag’.

Het is meteen de titel van zijn nieuwe, in 2011 verschenen plaat en 
tevens van de theatertoer die daaraan gekoppeld is. Hierin brengt hij 

zijn nieuwe songs ten gehore plus zijn onsterfelijke hits begeleid door 
zijn 5 fabuleuze muzikanten. 

Wie ooit een zaalconcert van Guido meemaakte, weet wat hij te 
verwachten heeft. Het is zoals een enthousiaste concertpromotor ooit 

zei: ‘GB gaan bekijken is als het nemen van een lekker bad gevuld met 
zoete geuren en op lichaamstemperatuur’.

“‘Een man als ik’ – Belcanto van zijn mannelijkste en meest muzikale 
kant. Een robuust album is het, met enkele covers van bekende hits.” 

(Het Belang van Limburg, 2011)

“België heeft zijn eigen Johnny Cash. (…) Prachtplaat.”
(De Morgen, 2011)
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Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad

programma
2012 • 2013

Met:
Guido Belcanto

Geert Hellings:
gitaren, banjo, pedalsteel

Lieven Demaesschalck:
gitaar, accordeon, piano

Nicolas Rombouts: 
contrabas

Maarten Moesen:
drums, trompet

Andries Boone:
viool

www.guidobelcanto.be

ADK 23 euro
VVK 20 euro
KABO 19 euro
GABO en -26
17 euro



“The Jacquelines” is een project 
rond zangeres/componiste

Iris Berardocco.
Jarenlang bracht Iris uitgebreid hulde aan de 3-stemmige swing 
van de Andrews Sisters uit de jaren ’40. Dit resulteerde in tal van 

concerten doorheen België en Nederland.

Met haar kersverse groep “The Jacquelines”, waartoe ook lokaal 
talent Stijn Wauters behoort, zet Iris Berardocco deze muzikale 

traditie voort, dit keer met uitsluitend eigen composities in deze 
stijl. De liedjesteksten zijn in de 21ste eeuw geschreven, met een 

verrassend eindresultaat tot gevolg.

Tijdens haar studies aan het Conservatorium van Antwerpen leerde 
Iris een waaier aan topmuzikanten kennen. De drie zangeressen 

van “The Jacquelines” worden dan ook ondersteund door een heftig 
swingend en geroutineerd jazzcombo.
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Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad

programma
2012 • 2013

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO en -26
9 euro

The
Jacquelines

Zat. 30 maart 2013 « 20.30 uur 

Bezetting

Iris Berardocco:
zang 

Eva Buchmann:
zang 

Sara Raes:
zang

Lokaal talent
Stijn Wauters:
piano 

Fré Madou:
contrabas 

Jelle Van Giel:
drums



Foto: © Charlie De Keersmaecker

Ik ga op een berg wonen
JackoBond is  de muziekgroep van singer-songwriter

Riet Muylaert. Probeer het verder niet in vakjes te stoppen.
Ze is authentiek. Ze is zichzelf. Eerlijk, grappig, ontwapenend.

 
Het gevoel geven dat je luistert naar een lied, geschreven door iemand 
die je niet kent, die je nog nooit hebt ontmoet, die er toch op de een of 
andere manier in slaagt om precies te beschrijven hoe je je voelde op 

een bepaald moment in je leven.
Dat kan JackoBond.

 
De muziek is in het Nederlands, een beetje kleinkunst, een beetje pop, 

maar vooral Riet.  Soms sober, soms toeters, soms bellen.
 

Haar muzikanten zijn haar helden.  Samen hebben ze gezocht naar 
de juiste arrangementen om de inhoud zo goed mogelijk over te 

brengen.   Hun inbreng maakt JackoBond tot JackoBond.
 

Na de overwinning in Zo is er maar één (vrt), de Doorbraak-trofee 
bij Zomerhit van Radio2, radiohits als “Groot Feest”, “Iedereen is 

hier vrolijk”, “Ik pak haar vast” (radio2) en “Geen held” (radio1), 
een succesvolle theatertournee met “Als ik van u was”, de eerste 

stappen over de grens en een zomer langs de festivalpodia, hebben ze 
ondertussen een derde album opgenomen.

 
Deze keer tot op het bot.  Nog oprechter.  Nog meer focus op wat ze 

te vertellen heeft.  Even stilstaan om een round-up te maken van alles 
wat er is en wat er niet is.  Gaan we zo door of slaan we af?  Of slaan 

we door?  Gaan we af?  En een beslissing nemen:
ik ga op een berg wonen.

33JackoBondZat. 13 april 2013 « 20.30 uur 

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad

programma
2012 • 2013

Bezetting

Riet Muylaert:
tekst, muziek, zang

Florejan Verschueren:
piano

Tim Vandenbergh:
contrabas

Stefan Wellens:
gitaar, altviool

Karel De Backer:
drum www.jackobond.be

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO en -26
9 euro



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 2013’ in de wacht sleept. Zoals het hoort wordt deze 11-juliviering 

afgesloten met een feestelijke receptie.
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Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad

programma
2012 • 2013

Concert
in ’t park

Do. 11 juli 2013 « 10.30 uur 

www.maldegem.be/cultuurnieuws

vanaf
10.30 uur

Waar
tuin achter huis Wallyn
Marktstraat 10
9990 Maldegem

Meer info
cultuurdienst
050 72 89 79
cultuurdienst@
maldegem.be

2012-2013

Jeugdfilm



Alvin & the Chipmunks 3
Woensdag 14 november 2012 | Animatie/Komedie
Mike Mitchell | 2011 | VS | 90 minuten | alle leeftijden
Alvin, Simon, Theodore en de Chipettes zijn op vakantie 
aan boord van een luxe cruiseschip. Natuurlijk zijn ze weer 
bezig om er een feestje van te maken. Maar aan dat plezier 
komt al snel een eind wanneer het schip strandt op een 
onbewoond eiland. De Munks en Chipettes komen al gauw 
voor nog meer verrassingen te staan als ze op avontuur 
gaan met een schipbreukeling die zich op het eiland 
bevindt.

Arthur Christmas
Woensdag 12 december 2012 | Animatie/Avontuur
Barry Cook, Sarah Smith | 2011 | VK, VS
98 minuten | alle leeftijden
Arthur houdt van alles wat met kerst te maken heeft, 
sterker nog: hij is de enige in zijn familie die nog steeds 
is gefascineerd door de ware magie van dit feest. En dat 
wil wat zeggen, want hij is de zoon van de kerstman! Zijn 
broer Steve heeft het kerstgebeuren de efficiëntie van een 
militaristische operatie meegegeven, terwijl de kerstman 
zelf alleen maar dénkt dat hij de boel runt...

Happy Feet 2
Woensdag 9 januari 2013 | Animatie/Familie
George Miller | 2011 | Australië | 99 minuten
alle leeftijden
Mumble, de meester van de tapdance, heeft een probleem. 
Zijn kleine zoon Erik is bang om te dansen. Hij loopt weg 
van huis en ontmoet de machtige Sven, een pinguïn die kan 
vliegen! Mumble heeft weinig hoop om enige concurrentie 
te bieden aan dit machtige voorbeeldfiguur, maar het 
wordt allemaal nog erger wanneer de wereld opgeschud 
wordt door onvoorziene invloedrijke krachten. Erik krijgt 
de verhalen van zijn vaders moed te horen en brengt de 
pinguïnnatie en allerlei andere prachtige schepselen samen 
om alles weer recht te zetten.

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 1,50 euro. 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

Rio
Woensdag 19 september 2012 | Animatie/avontuur | 
Carlos Saldanha | 2011 | VS | 93 minuten
vanaf 6 jaar
Blu is een zeldzame Macaw papegaai die werd gevangen 
in de jungle van Rio. Hij belandde dankzij smokkelaars in 
Minnesota, waar hij gevonden werd en nu al vijftien jaar 
verzorgd wordt door Linda. De twee zijn onafscheidelijk.
Op een dag komt een professor langs bij Linda om te 
vragen of zij en Blu mee gaan naar Rio om daar zijn ras 
te redden; Blu is namelijk het laatste mannetje van zijn 
soort. In Rio verloopt alles niet bepaald zoals gepland en 
belandt Blu in een avontuur, samen met zijn soortgenoot 
Jewel en andere nieuwe vrienden.

Kung Fu Panda 2
 Woensdag 17 oktober 2012 | Animatie/actie |
Jennifer Yuh | 2011 | VS | 91 minuten | vanaf 6 jaar
Po’s droom is uitgekomen nu hij De Drakenkrijger is en 
de Vredesvallei beschermt samen met zijn vrienden en 
andere Kung Fu meesters, De Vurige Vijf. Zijn heerlijke 
leventje verandert volledig als er een nare tegenstander 
met een geheim wapen China probeert te veroveren en 
Kung Fu wil uitroeien. Samen met De Vurige Vijf moet 
hij China doorkruisen om deze vijand te overmeesteren. 
Maar hoe kan Po een wapen ontmantelen dat Kung 
Fu vernietigt? Hij zal daarvoor eerst zijn mysterieuze 
verleden moeten ontrafelen om vervolgens de juiste 
krachten uit zichzelf te halen.
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Gnomeo and Juliet
Woensdag 13 februari 2013 | Animatie
Kelly Asbury | 2011 | VK, VS | 84 minuten
alle leeftijden
Het wereldberoemde verhaal van ‘Romeo and Juliet’ 
van William Shakespeare’s toneelstuk. Dit keer verteld 
aan de hand van binnen- en buitenkabouters. Wanneer 
de mensen (bewoners) van hun huizen weg zijn, is het 
voor twee rivaliserende kaboutergroepen elke keer weer 
een kans om tegen elkaar te strijden. Twee geliefden, 
genaamd Gnomeo en Juliet durven de liefde voor elkaar 
niet uit te dragen uit angst voor wat er met de eeuwig 
rivaliserende kaboutergroepen gebeurt.

Puss in Boots
Woensdag 13 maart 2013 | Avontuur/Animatie
Chris Miller | 2011 | VS | 90 minuten | vanaf 6 jaar
Puss in Boots, één van de meest geliefde personages 
uit het Shrek-universum, gaat over de hilarische en 
moedige avonturen van Puss wanneer hij samen met 
het meesterbrein Humpty Dumpty en de straatkat Kitty 
op zoek gaat naar de befaamde Gans met de Gouden 
Eieren.

Cars 2
Woensdag 10 april 2013 | Animatie/Komedie
John Lasseter, Brad Lewis | 2011 | VS | 106 minuten
vanaf 6 jaar
De grote ster uit het racecircuit Lightning McQueen 
en zijn trouwe mecanicien en vriend Mater reizen naar 
Japan en Europa voor hun eerste grote Grand Prix. Maar 
alsof de snelste auto ter wereld worden nog niet moeilijk 
genoeg is, raakt Mater betrokken bij een internationaal 
spionagecomplot. Nu moet hij zijn tijd verdelen tussen 
een geheime spionagemissie en het assisteren van 
Lightning op het circuit.

Rango | Woensdag 8 mei 2013 | Animatie/avontuur 
Gore Verbinski | 2011 | VS | 103 minuten | vanaf 6 jaar
Als een naamloze kameleon uit zijn terrarium vrij komt, 
staat hij plots midden in de woestijn. Hij was zijn leventje 
tussen vier ramen toch al zat, maar wat nu? Een buidelrat 
stuurt hem op weg richting het stadje Dirt, ergens op de 
grens van beschaving. Daar doet de hagedis zich voor als 
Rango, een onverschrokken pistoolheld. Het stadje staat 
door gebrek aan water op het punt van uitdrogen. Het is 
aan Rango om Dirt van de ondergang te redden.

The Muppets
Woensdag 12 juni 2013 | Familie/Komedie
James Bobin | 2011 | VS | 103 minuten
alle leeftijden
Walter is een lieve, lichtjes naïeve twintiger die de 
kamergenoot en beste vriend is van Gary. Ze zijn allebei fan 
van The Muppets, al is dat voor Walter een beetje vreemd 
omdat hij zelf een pop is. Toch is het zijn grootste droom 
om ooit eens een keertje zijn bekende soortgenoten te 
ontmoeten. Wanneer de twee vrienden ontdekken dat het 
Muppet Theater in gevaar is, trekken ze eropuit om Kermit, 
Miss Piggy en alle anderen weer bij elkaar te brengen om 
een geweldige show op poten te zetten.

Tintin
Woensdag 10 juli 2013 | Animatie/Avontuur
Steven Spielberg | 2011 | VS, Nieuw-Zeeland
102 minuten | vanaf 6 jaar
De jonge verslaggever en avonturier Kuifje ontmoet voor 
het eerst kapitein Haddock. Ze gaan samen op zoek naar 
de schat van Haddocks voorvader, Francis Haddock. Maar 
zij zijn niet de enigen die de schat willen vinden.
Ze zullen daarom eerst een groot aantal tegenstanders en 
struikelblokken moeten overwinnen, voordat ze de schat 
zullen vinden én het geheim van de eenhoorn kunnen 
ontrafelen...
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uit·schie·ter de; m,v -s 
iets dat opvalt door kwaliteit

De Meetjeslandse cultuurcentra 
trakteren u ook dit seizoen 
op een breed en gevarieerd 
podiumaanbod. Keuze genoeg dus, 
maar misschien wringt daar net 
het schoentje? Het is immers niet 
altijd makkelijk om door de bomen 
het bos te zien en uw keuze te 
maken uit het ruime aanbod. 

Geen nood, het gloednieuwe label 
UITSCHIETER wijst u de weg! 

UITSCHIETER staat voor 
voorstellingen die misschien niet 
onmiddellijk een belletje doen 
rinkelen, maar absoluut het 
ontdekken waard zijn. Probeer ze 
uit en laat u verrassen door deze 
onbekende pareltjes! U vindt deze 
UITSCHIETERS niet alleen in uw 

vertrouwde cultuurcentrum, maar 
op podia in het hele Meetjesland.
 
Surf naar www.denhoogenpad.be 
voor een volledig overzicht van alle 
UITSCHIETERS en lees er meer over 
in de folder die verkrijgbaar is bij 
de Meetjeslandse cultuurcentra en 
cultuurdiensten. 

‘Uitschieter’ is een gezamenlijk initiatief 
van de Meetjeslandse cultuurcentra, met 
ondersteuning van cOMeet (cultuuroverleg 
Meetjesland).

BEkIjk dE UITSCHIETERS 
op dEzE podIa:

CC De Herbakker (Eeklo) * CC Evergem 
* CC Den Hoogen Pad (Maldegem) * 
GC De Bijenkorf (Assenede) * GC Aalter

De Smurfen
Woensdag 21 augustus 2013 | Animatie/Familie 
Raja Gosnell | 2011 | VS | 98 minuten | vanaf 6 jaar
Wanneer de kwade tovenaar Gargamel hun dorp aanvalt, 
ontsnappen de Smurfen via een magische doorgang, 
die ‘’eens per blauwe maan” geopend is. Ze komen 
terecht in een vreemde, nieuwe wereld, die in niets lijkt 
op wat ze ooit hebben gezien: New York. Ze zitten vast 
in Manhattan en om weer thuis te komen moeten Grote 
Smurf en de anderen een echte blauwe maan zien te 
vinden - voordat Gargamel ze vindt.



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 / Facebook
Stuur uw e-mailadres 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. Uiteraard kan u ons ook terugvinden op 
Facebook!

Openbaar Vervoer 
De Belbus heeft een halte aan het CC Den Hoogen Pad.
Voor meer info belt u naar 09 210 94 94.

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.

Cultureel centrum Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem (Maldegem)
T 050 71 00 21 - F 050 71 94 10
cultureelcentrum@maldegem.be

www.denhoogenpad.be

Kaarten 
zijn vanaf maandag 18 juni verkrijgbaar tijdens de 
openingsuren in het CC Den Hoogen Pad. Reserveren kan 
dan eveneens online op de website www.denhoogenpad.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
• In Den Hoogen Pad kan u enkel cash betalen.

• Bij reservatie via de website www.denhoogenpad.be heeft u 
keuze tussen verschillende online-betalingsmethoden.

• Opgelet: Wij werken sinds dit seizoen met een nieuw 
ticketsysteem, hierbij is het rekeningnummer voor 
uw betaling gewijzigd. Gelieve dus niet meer over te 
schrijven op het oude vertrouwde rekeningnummer van 
Gemeentebestuur Maldegem.

Korting 
Er geldt voor de avondvoorstellingen een standaardkorting 
van € 1 voor plus 55-jarigen (niet op abonnementen).

-26 jarigen genieten elke avondvoorstelling van het 
voordeligste tarief.
Dit betekent 3 euro korting op de voorverkoopprijs of zelfs 
6 euro korting op de prijs van een ticket aan de kassa.
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Niet-gemeentelijke
programmatie

Kalender
Het Adegems Volkstheater – ‘Het Liefdesnest’
van Raymond Hopkins in een vertaling van
Etienne Notteboom
‘Het liefdesnest’ is het verhaal van Frans en Andrea, die een gezellig 
familiepensionnetje uitbaten ergens in een kleine badplaats. De zaken draaien 
maar magertjes en de klanten die nog komen, maken het de uitbaters niet 
makkelijker. Zo is er het echtpaar Janssens dat graag zijn tweede huwelijksreis 
wil organiseren, na dertig jaar. 

Een schitterend idee, ware het niet dat ook de schoonmoeder meekomt. Of wat 
moet je met het pas getrouwde paartje Nick en Sara? Sara wil wel, en vaak 
ook, maar Nick kan niet voldoen aan zijn veeleisende vrouwtje.

 Datum donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9
  en zaterdag 10 november 2012 om 20.00u
  zondag 4 en zondag 11 november 2012, om 15.00u
 Prijs 8 euro VVK / 9 euro ADD
 Info Christa Grijp, Walland 5, 9991 Adegem, T 050 71 72 01
  of website www.adegemsvolkstheater.be

Seniorenraad Maldegem – Seniorennamiddag
De seniorennamiddag wordt opgeluisterd met optredens van de groep 
Fenomaal Vocaal, Clown Rocky, Andre Lugovski, accordeonduo De Melando’s 
en goochelduo The Micado’s.

 Datum vrijdag 30 november 2012, 14.00u
 Prijs 10 euro
 Info Willy Cromheecke, Noordstraat 42a1,
  9990 Maldegem, T 050 71 20 58
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Kon. Kat. Fanfare & Drumband Nut
en Vermaak Maldegem – TIME 
Timekeeper Roel Smedts zet het uurwerk van ons jachtige leven even stil. 
Op deze avond is het puur genieten, en word je met een tijdscapsule van het 
heden, naar het verleden en de toekomst geflitst. Telkens waar de capsule halt 
houdt, zal je kunnen proeven van verschillende muziekstijlen en genres. Ook 
het instaporkest getimed door Kylian Van Canneyt zal voor een uniek moment 
zorgen. De tijdsbesteding van de drumband zal uit de vaste hand van Kris Van 
Canneyt komen. Een concert met kwalitatieve muziek, en een humoristische 
toets zullen je een tijdloos moment bezorgen.

 Datum zaterdag 20 april 2013, om 19.30u
 Prijs 8 euro VVK / 10 euro ADD / -12 jaar gratis
 Info T 050 71 62 72, mail info@nutenvermaakmaldegem.be
  of website www.nutenvermaakmaldegem.be

Dansschool S-pression Meetjesland vzw
Tweejaarlijkse dansshow 
In deze dansshow treden alle dansers van dansschool S-pression op. Voor 
het eerst zullen nu ook de dansgroepen die in Maldegem dansles volgen (in 
sporthal Meos) op de scène van Den Hoogen Pad staan. Alle dansgenres 
komen aan bod.

 Datum zaterdag 27 april 2013, om 10.00u-15.00u-19.00u
  en zondag 28 april 2013, om 10.00u-15.00u-19.00u
 Prijs 7 euro -13 euro
 Info mail info@s-pression.be of website www.s-pression.be
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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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