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Voorwoord
Sinds het najaar van 2012 was het programmatiecomité opnieuw 
druk in de weer om voor u een gevarieerd cultuurprogramma 
samen te stellen. Eind april konden we alle voorbereidingen met 
succes afronden. We stellen u dan ook vol trots onze nieuwe 
programmabrochure 2013-2014 voor. Hopelijk kan ons aanbod 
in Den Hoogen Pad én op locatie u ook dit seizoen prikkelen 
en verrassen. We verwelkomen u graag op een van onze 
voorstellingen. 

Tijdens seizoen 2013-2014 leggen we de focus op muziek.  
Samen met u verkennen we het brede muzikale spectrum: 
klassiek, soul, jazz, Franse chansons en pop komen aan 
bod. Voeg daarbij poëzie, theater van de bovenste plank, 
een Nederlandse en een Belgische topcomédienne en een 
opkomende kok-komiek die het geheel vakkundig afkruidt. 
U merkt het, dit alles is het recept voor een afwisselend 
programma. Zorg dat u erbij bent!

We hebben ook enkele verrassingen voor u in petto: gitarist 
Tom Vanstiphout brengt op 13 december een bekende Vlaamse 
artiest mee. En Den Hoogen Pad gaat in 2013-2014 op locatie 
in Maldegem. Meer info hierover volgt binnenkort, want we 
programmeren dit kort op de bal.

Volg ons op www.facebook.com/Denhoogenpad en blijf als 
eerste op de hoogte van onze programmatie en concertnieuws!

Frank Sierens,
voorzitter programmatiecomité,
Schepen van Cultuur
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Voorstellingen



Don. 11 jul. 2013 « 11u00 



Concert op de markt
met Jelle Cleymans

Traditiegetrouw viert Maldegem de Vlaamse feestdag met een gratis 
‘Concert in ’t park’. Dit jaar verhuizen we echter naar de markt. 
Niemand minder dan Jelle Cleymans neemt voor deze editie de 

honneurs waar. 

Na zijn debuutalbum ‘Naakt doe ik de afwas’ heeft Jelle hard gezwoegd 
aan een waardige opvolger. Zijn nieuwe oogappel heet ‘Welk oog en 

hoeveel tranen?’ en is zijn ode aan de onvolmaakte liefde.

Oprecht geboeid door de meest schrijnende liefdesverhalen, zoekt hij 
gewillig hun tragikomische kant op. Een must voor jong en oud(er)!

Dit optreden
is gratis toegankelijk

10u30 | onthaal & animatie
11u00 | start van het concert

Markt in Maldegem-centrum
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Vrij. 4 okt. 2013 « 20u30 Günther Neefs 
One Night Only
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ADK 20 euro
VVK 17 euro
KABO 16 euro
GABO 14 euro

“De wortels van onze muziek liggen bij arbeiders uit een kille 
fabriek die op een podium verschenen in een glimmend pak. 

Daar opende hun ziel.” Günther Neefs neemt je mee op een reis 
naar de zwarte geschiedenis van de soul.

‘I heard it through the grapevine’, ‘I’ll be there’, ‘Baby I need your 
loving’ of ‘Ain’t no mountain high enough’, het is maar een greep uit de 
betere songs die nog vers in ons geheugen liggen. Pakkende evergreens 

die zelfs de jeugd niet onberoerd laten.

Met zijn diepgewortelde, warme stem, vol power en toch kwetsbaar, 
ademt Günther soul. Charmant en met stijl, vol emoties en met gevoel.

De show wordt ondersteund door mooie sfeerbeelden met verrassende 
anekdotes, zoals die over Diana Ross die als secretaresse bij het Motown 

label meer in haar mars bleek te hebben dan enkel briefjes uittikken of 
Marvin Gaye die in Oostende aan een moeizame comeback timmerde …

 
een avond om nooit te vergeten.

Günther zal worden bijgestaan door 5 rasmuzikanten
Raf Helsen | drum, cajon

Filip Bollaert | gitaar
Niko Op de Beeck | bas 

Gunter Callewaert | piano, Hammond, accordeon
Ibernice Macbean | backing vocal

Günther Neefs 
One Night Only

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Zat. 26 okt. 2013 « 20u30



in een tijd waarin kookprogramma’s en hobbykoks welig 
tieren en kookboeken sneller over de toonbank vliegen dan 
zoete broodjes op een suikerfeest, vindt Joost Van Hyfte het 

hoog tijd om voor eens en altijd - en onverbiddelijker dan een 
maître d’hôtel die het drinkgeld verdeelt - af te rekenen met 

keukenmythes die hardnekkiger standhouden dan het sexappeal 
van sergio Herman. 

Dat doet de ex-restauranthouder door u - op een bedje van flauwekul, 
met meer dan een mespunt mensenkennis en afgewerkt met een royale 

toets zelfrelativering - een heel nieuw genre te presenteren:
culinaire comedy.

Kok-komiek Joost bereidt in zijn voorstelling een lekkere maaltijd voor 
een koppel gelukkige toeschouwers dat hij lukraak uit het publiek plukt. 
Tijdens het koken serveert hij anekdotes en grappen uit het keukenleven 

zoals het écht is: nu eens rauw, dan weer aangebrand, afwisselend 
verfijnd en losgeslagen als een verse sabayon, maar altijd spannender 

dan de schort rond de pens van Peter Goossens, resoluut van eigen 
kweek en nooit belegen. 

Kortom: (h)eerlijk verteltheater om eens smakelijk mee te lachen. 

www.joostvanhyfte.be
www.youtube.com/joostvanhyfte 

www.facebook.com/joostvanhyfte
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Joost Van Hyfte
Kok

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 9 euro



Foto: © Krijn van Noordwijk

Don. 28 nov. 2013 « 20u30 
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 9 euro

in 2008 maakte Vlaanderen voor het eerst kennis met de 
Nederlandse comédienne Katinka Polderman. sindsdien heeft ze 

ook in Vlaanderen vaste voet verworven in de theaters. 

In 2005 won Katinka zowel de jury- als de publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival. De jury typeerde haar toen als “een buitengewoon 

oorspronkelijk theatermaker”. Pers en publiek zijn dan ook telkens 
laaiend enthousiast over haar. In 2009 was ze genomineerd voor de 

VSCD Cabaretprijs ‘Neerlands Hoop’.

De pers omschrijft Katinka als een “meester in absurde gedachten” 
en “liedjes waarin ze de taal hulde brengt met gortdroge humor 
en rationele observaties vol zelfspot”. Katinka is onverstoorbaar, 
gortdroog, subtiel en lomp, hilarisch en ontroerend. De rustigste 

cabaretière van Nederland bouwt in ‘Polderman baart zorgen’ een 
vrolijk en licht absurdistisch universum waarin niets zomaar normaal is. 
Haar rake observaties, zelfspot, grote taalgevoel, nuchter engagement 

en oorspronkelijke liedjes maken Polderman tot een van de meest 
intrigerende cabaretiers van dit moment. 

in de wereld van antiheldin Polderman is ruimte voor poep, pies 
en seksgrapjes, maar ook voor een verfijnd, ontroerend lied. Voor 

houtsnijdende observaties en flauwekul. Voor grof en teder.

www.katinkapolderman.nl  
twitter:@Poldermanie

Katinka
Polderman
Polderman

baart zorgen
Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Jan De Smet
Ook de Sint

steekt zijn vinger 
in de lucht!

Zon. 8 dec. 2013 « 15u00 

Foto: © Johan Jacobs



Jan De smet (De Nieuwe snaar) timmert sinds een aantal jaren 
aan de weg van het nieuwe, frisse kinderlied. Het succes van de 
boek/cd-uitgave ‘steek Je Vinger in De lucht’ (lannoo) valt niet 

te ontkennen. De opvolger is ‘Hoor wie klopt daar kinderen’. 

Op deze cd werden traditionele Sinterklaasliedjes in een  
verfrissend jasje gestoken. Jan De Smet brengt deze nummers nu ook 

live voor een publiek.

Hij begeleidt zichzelf op een achttal (en soms niet voor de hand 
liggende) instrumenten. Diezelfde instrumenten zijn aan het begin van 

de voorstelling in blinkend geschenkpapier verpakt, alsof Zwarte Piet 
zelf al enkele pakjes heeft gebracht!

Er wordt meegezongen en gesprongen  want we zijn zo blij  
(want er zijn geen stoute kinderen bij!). Jan De Smet weet als geen 

ander kinderen te beroeren en er telkens samen met hen  
een feest van te maken.

En de Sint? Die blijft speciaal voor ons twee daagjes langer in het land. 
Natuurlijk komt hij langs met presentjes!
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Jan De Smet
Ook de Sint

steekt zijn vinger  
in de lucht!

VVK 5 euro
inschrijven is 
noodzakelijk en 
kan tot woens-
dag 4 dec. 

Foto: © Johan Jacobs



Foto: © Charlie De Keersmaecker

Vrij. 13 dec. 2013 « 20u30 
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ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 9 euro

“tom Vanstiphout is de smaakvolste, veelzijdigste en volgens mij 
ook gewoon de beste gitarist van het land.”

“Dat heeft voordelen. Van Milow en Clouseau tot Kommilfoo,
iedereen wil Tom! Maar ook nadelen. Tom is een prachtige songwriter 

en een erg goeie zanger maar zijn solowerk
(Tom maakte ‘Motion’ en ‘Working Man’, twee hart-

verwarmende, door Radio 1 & alle rechtgeaarde muziekliefhebbers goed
ontvangen platen) raakte wat op de achtergrond.

Geen tijd heet dat dan. Maar nu maakt hij tijd!
Het leven is muzikale prioriteiten stellen.

In dit concert brengt hij naast eigen songs ook een wisselende greep uit 
de (soms vergeten) parels van het wereldrepertoire, van Wannes Van De 

Velde tot Daniel Lanois, van Tom Waits tot Paul Simon.”

“Omdat hij veel muzikanten kent, neemt hij elk concert 1 collega* mee, 
waarmee hij mooie dingen doet… Laat u hierdoor vooral verrassen!

Geen enkele show is daarom hetzelfde en de voorstelling
zal ook in de winter lentefris zijn... Van kleine schoonheid en ontroering 

naar feest en ambiance, en terug, en weer terug ;)”

“Heb ik al gezegd dat Tom op een podium ook heel ontwapenend zegt
wat in hem opkomt (en heel soms zelf danst!) ?” 

“Tom Vanstiphout ‘Guitar/Vocal’, het understatement van het jaar...”
Bart Peeters

Tom Vanstiphout | gitaar, zang
Kobe Proesmans | drums, percussie
Evert Verhees | bas, gitaar, toetsen

Jo Francken | FOH

*Met gastoptreden van een van Tom zijn bekende vrienden.
Wie het wordt, is ook voor ons voorlopig nog een verrassing.

Volg ons op www.facebook.com/Denhoogenpad of
via onze digitale nieuwsbrief en kom het als eerste te weten!

Tom
Vanstiphout

Guitar/Vocal Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Vrij. 31 jan. 2014 « 20u30

Foto: © Chris van Houts



‘Herman’, de voorstelling, brengt een pakkend beeld van de man, 
de dichter, de vader, de echtgenoot en de vriend. Aan de hand van 

gedichten en brieven van Herman de Coninck zelf, herinneringen 
van zijn vrouw Kristien Hemmerechts en van de muziek waar deze 

opmerkelijke figuur van hield. Kristien Hemmerechts
leest voor en vertelt.  

Sopraan Sylvie De Pauw vertolkt de liederen, begeleid door Inge Spinette 
op piano. Een mooie mix van klassiek en verrassende keuzes uit jazz en 

chansons. Spits, passioneel en verstillend. Net zoals bij hun vorige en fel 
gesmaakte productie: ‘Een bakje troost’.

‘Herman, van-voor-over-door’ is een gevarieerde voorstelling met 
ontroering, taalliefde en humor. 

“Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:
Mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt verdrietje, en het helpt niet;
zoals je een hand op haar hete voorhoofdje legt, zo dun als sneeuw 

gaat liggen, en het helpt niet:
zo helpt poëzie”

Herman de Coninck
(Zolang er sneeuw ligt - 1975)
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Kristien
Hemmerechts, 
Sylvie De Pauw 

en Inge Spinette
Herman

(de Coninck)
van *voor *over *door VVK 8 euro

ADK 8 euro

Foto: © Chris van Houts



Vrij. 14 feb. 2014 « 20u30
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VVK 27 euro
KABO 26 euro
GABO 24 euro

Ook dit seizoen verwennen wij u op
Valentijn graag met twee optredens!

Om 20u30 gaan we van start met Sonny Vandeputte en band met hun 
voorstelling ‘De tijd van toen’. 

Vijf jonge muzikanten grasduinen in populaire deuntjes ‘vanaf den 
oorlog tot nu.’ Oude muziek gaat probleemloos samen met jonge 

energie. Geen platte beats maar rijke melodie. Geen loeihard volume 
maar gezelligheid. Uw gastheer Sonny kent zoveel leuke liedjes uit 

vervlogen jaren. Fascinerend hoe die jonge gasten zich amuseren 
met muziek uit een tijd van voor hun geboorte. En vooral: hoe ze u 

amuseren, met hun ‘jazzke’ van weleer.

Vanaf 21u45 nemen Davy Gilles en Sacha Rosen het podium over. 

De Vlaamse Davy Gillis en de Nederlandse Sasha Rosen leerden elkaar 
kennen dankzij de musical ‘Romeo & Julia’. Later schitterden ze 

samen in de musicals ‘Mamma Mia’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Grease’. Deze 
Valentijnsavond zien we een liefdevol optreden van twee jonge mensen 
die samen ‘sterker dan ooit’ in het leven staan. Ze brengen romantische 

ballades, jazzy lovesongduetten, 60’s classics en Nederlandstalige 
pareltjes.

19u00: maaltijd in buffetvorm
20u30: Optreden

Reserveren is noodzakelijk en kan tot maandag 10 februari 2014

Valentijn met
Sonny

Vandeputte en 
Davy Gilles &
Sacha Rosen

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Vrij. 7 maa. 2014 « 20u30 



in ‘Bootsman’ vertelt ivan Pecnik (bekend van ‘tegen de sterren 
op’) een aangrijpend verhaal vol spanning en humor over zijn 

eigen grootvader, Frans lissens.

Als kind bewonderde hij de imposante en zwijgzame ‘Bompa’.
Hij vond een intigrerend krantenartikel uit WO II waarin Frans Lissens 

een cruciale rol speelde en er was een familieverhaal vol vraagtekens en 
geheimzinnigheid. Jaren later was een bezoek aan het Joods Museum 
van Deportatie en Verzet (kazerne Dossin) in Mechelen het begin van 

een zoektocht die een opmerkelijke levensloop aan het licht bracht.

Bompa ‘Bootsman’ werd in 1905 in Boom geboren, maakte als kind 
WO I mee, werkte in de binnenscheepvaart, werd in WO II verzetsheld, 
spion, krijgsgevangene van de Gestapo, ontsnapte via Frankrijk, Spanje 

en Portugal naar Engeland, en keerde op D-Day in de eerste linie (op 
een mijnenveger) terug naar het vasteland! In de jaren ‘50 en ‘60 voer 

hij op de lange omvaart de wereld rond.

De vertelling wordt muzikaal doorspekt met de beste R&B, jazz en blues.  
Van ingetogen ballads zoals ‘My Funny Valentine’ (Chet Baker) tot 

uitbundige dansmuziek ‘Oh what a Beautiful Morning’ (Count Basie en 
Ray Charles) en zelfgeschreven nummers. Ivan Pecnik vertelt en zingt, de 

‘Bootsman Blaast Band’ speelt de zeilen van de mast!

De ‘Bootsman Blaast Band’:
Bram Weijters (Chad McCullough) | piano

Piet Verbist (Jef Neve-trio) | contrabas
Toon Van Dionant (Stéphane Mercier Quartet) | drums
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Ivan Pecnik
Bootsman

ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 9 euro



Zat. 22 maa. 2014 « 20u30



ADK 15 euro
VVK 12 euro
KABO 11 euro
GABO 9 euro

Het luxeappartement met gemeenschappelijk zwembad mogen 
ze gratis van haar ouders gebruiken. De najaarszon krijgen ze er 
voor niks bij. Prima, ware het niet dat hij uitgerekend nu wordt 

geplaagd door een zonneallergie die hem binnenshuis houdt.

In principe hoeft zij haar vakantie niet te laten verpesten door zijn 
humeur. Maar dan slaat zijn verveling om in voyeurisme: hij ontwaart 

verdachte bewegingen bij de buren en vanuit zijn gezichtspunt gedraagt 
ook zijn eigen vriendin zich allesbehalve normaal.

Wat ruist daar in het struikgewas?

Jo Van Damme | Tekst
Clara Cleymans en Bert Verbeke | Spel

Bob De Moor | Regie
vzw Twijfel | Productie

Het Vernieuwd Gents Volkstoneel

Bert Verbeke en 
Clara Cleymans

Costa Blanca Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Vrij. 4 apr. 2014 « 20u30 

© Jimmy Kets



Het stond in de sterren geschreven dat Bart Van Loo en Eddy et les 
Vedettes op een dag de handen in elkaar zouden slaan. Met zijn 

bestseller ‘Chanson. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk’ en 
de gelijknamige radioreeks brak Van Loo met succes een lans voor 

het Franse lied. Eddy et les Vedettes groeide de voorbije jaren uit 
tot dé ideale vertolker van swingende Franse muziek. Toen ze elkaar 
aan het werk zagen, sprong de vonk over en nu presenteren ze een 

gloednieuwe theatershow: ‘Chanson. Une belle histoire.’
Een avondvullend programma waar woord en muziek hand in hand 

gaan, waar ontroering, nostalgie en goede verhalen op de eerste
plaats komen. 

Rasverteller Van Loo en het ijzersterke Eddy et les Vedettes nodigen u 
uit voor een avond zingend flaneren over de Parijse Pont Neuf om zo 

via Karel de Grote bij France Gall uit te komen. Die leidt op haar beurt 
naar Claude François maar ook naar Lodewijk XIV en Charles Aznavour. 

Van ‘Alexandrie Alexandra’ over ‘Route Nationale 7’ tot ‘La Bohème’. 
En natuurlijk zingen we allemaal mee met Michel Fugain. ‘Une belle 

histoire’ brengt het Franse chanson zoals het in Vlaanderen nog nooit te 
bewonderen viel.

www.bartvanloo.info 
www.eddyetlesvedettes.be 
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Bart Van Loo
en Eddy et les

Vedettes
Chanson.
Une belle

histoire ADK 20 euro
VVK 17 euro
KABO 16 euro
GABO 14 euro



Don. 8 mei 2014 « 20u30  

© Käthe Kollwitz
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VVK 5 euro
ADK 5 euro

spreker stefaan Vandenbussche maakte een selectie van verhalen 
van een tiental meisjes en vrouwen, bekend en onbekend, uit 
beide strijdende kampen en met verschillende achtergronden, 

beroepen en motieven.

Deze lezing maakt duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog niet uitsluitend 
een mannelijke aangelegenheid was. Vrouwen hebben méér dan hun 

steentje bijgedragen in deze wereldbrand, deze Grande Guerre of 
Great War, die een einde zou maken aan alle oorlogen. Vrouwen waren 

evenzeer slachtoffer.

Stefaan
Vandenbussche 
Vrouwen in de 
Groote Oorlog

Cultureel Centrum
Den Hoogen Pad
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Vrij. 30 mei 2014 « 20u30 



els De schepper geeft het beste van zichzelf! 
Komt dat zien, komt dat zien! 

In een twee uur durende onewomanshow geeft Els het beste van 
zichzelf. Letterlijk, want “de grande dame van het Vlaamse cabaret” 
(De Standaard) brengt de leukste grappen, de plezantste typetjes, de 

mooiste liedjes en de ontroerendste momenten uit haar elf (11!) vorige 
voorstellingen, aangevuld met nieuw materiaal. 

De majorettes zijn besteld, de olifanten zijn onderweg, de confetti 
wordt geknipt en de pluimen voor in het gat liggen klaar. Smeer uw 

lachspieren en beentjes dus al maar in voor een avond zoals u er nog 
nooit een heeft beleefd.
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Els De Schepper 
Feest

ADK 25 euro
VVK 22 euro
KABO 21 euro
GABO 19 euro



Seizoen 2013-2014

CC Den Hoogen 
Pad gaat vreemd 

voorstellingen op locatie

reeds een aantal jaar organiseert Den Hoogen Pad 
voorstellingen op locatie in maldegem. Ook in seizoen 

2013-2014 is dit het geval. 

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Dat weten we momenteel zelf nog 
niet. We programmeren dit kort op de bal en zorgen ervoor dat de 
voorstelling qua sfeer en technische ondersteuning perfect tot haar     

recht komt.

Volg ons op www.facebook.com/Denhoogenpad en
via onze digitale nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte!

Heeft u suggesties voor zo’n voorstelling?
We vernemen het graag; mail naar

cultureelcentrum@maldegem.be



2013 • 2014

Jeugdfilm



Ook dit seizoen is er weer een maandelijkse jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad!
Deze film begint telkens om 14u00, 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

 madagascar 3
18 sep. 2013 | eric Darnell | 93 min | Animatiefilm | 
Vs 2012 | vanaf 6 jaar
Alex de leeuw, Marty de zebra, Gloria het nijlpaard en 
Melman de giraffe proberen nog steeds hun weg terug 
te vinden naar New York. En natuurlijk zijn koning Julien, 
Maurice en de pinguïns ook weer van de partij in dit 
doldwaze avontuur. De groep ontdekt de perfecte manier 
om onopgemerkt door Europa te reizen: samen met een 
circus dat ze helemaal omtoveren in Madagascar-stijl.

De Piraten! Alle buitenbeentjes
aan dek!
9 okt. 2013 | Peter lord & Jeff Newitt | 80 min | 
Animatiefilm | Vs, engeland 2012 | vanaf 6 jaar
In ‘De Piraten! Alle buitenbeentjes aan dek!’, volgen we 
de avonturen van een flamboyante Piratenkapitein die er 
maar niet in slaagt de échte “Schrik-van-de-zee” te zijn. 
Met zijn trouwe, maar ietwat klunzige crew aan zijn zij 
heeft de kapitein één grote droom... Hij wil zijn rivalen 
Black Bellamy en Cutlass Liz verslaan in de strijd naar de 
felbegeerde prijs van ‘Piraat van het Jaar’. 
Het wordt een opdracht die onze helden brengt van 
de kusten van het exotische Blood Island tot de mistige 
straten van het Victoriaanse Londen. Avontuur!

Jeugdfilm



Hotel transylvania
13 nov. 2013 | Anthony F. stacchi & David Feiss |  
91 min | Animatiefilm | Vs 2012 | vanaf 6 jaar
Welkom in Hotel Transylvania, Dracula’s luxueuze 
vijfsterrenhotel waar monsters gewoon zichzelf kunnen 
zijn. Hier geen mensen in de buurt die je lastig vallen! 
Nu heeft Dracula alle VIP-monsters uitgenodigd op het 
118e verjaardagsfeestje van zijn dochter Mavis. Bij de 
topgenodigden horen: Frankenstein en zijn Madame, De 
Mummy, De Onzichtbare Man, Familie Weerwolf en nog 
meer van dat fraais. 
Voor Dracula is het ontvangen van VIP’s geen probleem, tot 
een partycrasher én een mens bovendien, een oogje heeft op 
zijn oogappel Mavis.

merry madagascar + Kerst met shrek
11 dec. 2013 | eddie murphy & Gary trousdale |  
37 min | Animatiefilm | Vs 2008 | voor kinderen
David soren | 37 min | Animatiefilm | Vs 2012 |  
voor kinderen
Wanneer de Kerstman en zijn rendier een noodlanding 
op het eiland Madagaskar maken, moeten Alex, Marty, 
Gloria, Melman en de maffe pinguïns samen het Kerstfeest 
redden. Bereid je voor op een eindeloze lachbui met deze 
ultragrappige vakantieklassieker. 

Niet alleen de boom is groen in deze nieuwe Kerstklassieker. 
Shrek is terug en probeert in de stemming te komen die 
hoort bij deze tijd van het jaar. Nadat hij Fiona en de kinderen 
een kerst beloofd heeft die zij nooit zullen vergeten, wordt hij 
gedwongen zich razendsnel te verdiepen in de achtergrond 
van het Kerstfeest. En precies als hij denkt dat alles klaar is 
om met het hele gezin rustig Kerst te vieren, komen Ezel, de 
Gelaarsde Kat, het Peperkoekmannetje en de rest het feest 
verstoren. 
Kerst met Shrek is een kerstverhaal dat nog nooit verteld 
werd. Tot nu.
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ice Age 4
8 jan. 2014 | steve martino & mike thurmeier |  
94 min | Animatiefilm | Vs 2012 | vanaf 6 jaar
Manny, Diego en Sid beginnen aan een groots avontuur 
nadat een volledig continent op drift is geraakt door een 
catastrofe. Gescheiden van de rest van de groep, gebruiken 
ze een ijsberg als geïmproviseerd schip dat hen op een 
epische zeereis zal voeren. Manny en zijn vrienden worden 
uitgedaagd als nooit tevoren om een held te worden en het 
onmogelijke te volbrengen wanneer ze exotische zeewezens 
tegenkomen, een nieuwe wereld ontdekken en de strijd 
aangaan met meedogenloze piraten. Scrats weerzien met zijn 
vervloekte beukennootje catapulteert hem weer eens naar 
plaatsen waar geen prehistorische eekhoorn ooit is geweest.

 Dr. seuss - De lorax
12 feb. 2014 | Chris renaud, Cinco Paul, Ken Daurio | 
87 min | Animatiefilm | Vs 2012 | vanaf 6 jaar
In deze hartverwarmende familiefilm van de makers van 
‘Despicable Me’ en ‘Hop’ zien we hoe een twaalfjarige 
jongen een zoektocht begint naar datgene waarmee hij het 
hart van zijn droomlief zal kunnen stelen. Om dit te vinden 
moet hij op ontdekkingstocht in het verhaal van De Lorax, 
een chagrijnig maar charmant figuur die zijn wereld probeert 
te beschermen.

Jeugdfilm



sammy 2
5 maa. 2014 | Ben stassen & Vincent Kesteloot |
88 min | Animatiefilm | België 2012 | vanaf 6 jaar
De schildpadden Sammy en Ray zijn terug! De twee hartsvrienden 
genieten samen van hun oude dag op een prachtig eiland. Maar 
dan, net wanneer ze hun kleinkinderen Ricky en Ella voor de 
eerste keer naar de zee leiden, worden de vrienden gevangen 
genomen door stropers. Ze belanden in een groot aquarium in 
Dubai. Daar worden ze al snel gerekruteerd door het zeepaardje 
Big D, de leider van de groep, die grootse plannen koestert om te 
ontsnappen. Sammy en Ray hebben echter weinig vertrouwen in 
Big D en werken met hun nieuwe vrienden aan een eigen plan. 
Ondertussen hebben de kleine Ricky en Ella hun weg gevonden 
naar het aquarium en ze zijn vastbesloten om hun opa’s te redden.

Brave
16 apr. 2014 | mark Andrews & Brenda Chapman |
95 min | Animatiefilm | Vs 2012 | vanaf 6 jaar
Merida is een gepassioneerde dame met koninklijke ouders, 
die niets liever wil dan een geweldige boogschutter worden. 
Wanneer Merida tijdens een meningverschil met haar moeder 
een roekeloze beslissing neemt, brengt ze het koninkrijk van haar 
vader en het leven van haar moeder in groot gevaar. Merida doet 
er alles aan om dit alles terug te draaien en krijgt daarbij te maken 
met onvoorspelbare natuurkrachten, magie en een duistere, 
eeuwenoude vloek.

Wreck-it-ralph
14 mei 2014 | rich moore | 101 min | Animatiefilm |  
Vs 2012 | vanaf 6 jaar
Ralph is het zat om overschaduwd te worden door Fix-it Felix Jr., de 
held van het videospel waar ze beiden in zitten. Na jarenlang altijd 
maar hetzelfde te doen en te zien hoe Felix alle eer krijgt, besluit 
Ralph dat hij er genoeg van heeft de slechterik te zijn. Hij neemt 
het heft in zijn eigen reusachtige handen en gaat op een groot 
gameavontuur, dwars door alle gamewerelden heen, om te laten 
zien wat je echt nodig hebt om de held te kunnen zijn. 
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De Vijf legendes
11 jun. 2014 | William Joyce & Peter ramsey |  
97 min | Animatiefilm | Vs 2012 | vanaf 6 jaar
‘De Vijf Legendes’ vertelt het verhaal van een groep 
helden, ieder met een bijzonder talent. 
Wanneer de boosaardige geest Pitch de aarde bedreigt, 
moeten de Vijf Legendes voor het eerst met elkaar 
samenwerken om deze schurk te verslaan. 
Samen moeten ze de fantasie en dromen van kinderen 
over de hele wereld beschermen.

the Croods
9 jul.2014 | Chris sanders & Kird Demicco | 
99 min | Animatiefilm | Vs 2013 | alle leeftijden
‘The Croods’ is een prehistorisch komisch avontuur 
dat ‘s werelds eerste familie volgt wanneer ze op een 
ongelooflijk avontuur vertrekken nadat de grot die hen 
altijd voor gevaar heeft beschermd, vernietigd werd. 
Tijdens hun reis doorheen spectaculaire landschappen, 
ontdekken de Croods een ongelooflijke nieuwe wereld vol 
met fantastische wezens. Hun kijk op de wereld is voor 
eeuwig veranderd.

 
Zambezia
20 aug. 2014 | Wayne thornley | 83 min |  
Animatiefilm | Zuid Afrika 2012 | alle leeftijden
‘Zambezia’ gaat over de jonge valk Kai en zijn kleurrijke 
Afrikaanse dierenvrienden. Kai verlaat voor de eerste keer 
het nest om de spannende tocht naar de vredige vogelstad 
Zambezia te maken. Al snel wordt het duidelijk dat deze 
dappere valk er alles aan zal moeten doen om de stad te 
redden van de ondergang.

Jeugdfilm



uit·schie·ter de; m,v -s 
iets dat opvalt door kwaliteit

Liefhebber van podiumkunsten? 
Ook dit seizoen word je in het 
Meetjesland getrakteerd op een 
breed en gevarieerd aanbod!  
Keuze genoeg dus, maar misschien 
wringt daar het schoentje? Het is 
immers niet altijd makkelijk om 
door het bos de bomen te zien en 
te kiezen uit het ruime aanbod… 

Geen nood, het label UITSCHIETER 
wijst je de weg! 

Met dit label worden relatief 
onbekende voorstellingen in de 
kijker gezet. Voorstellingen die 
misschien niet onmiddellijk een 
belletje doen rinkelen, maar 
absoluut de moeite waard zijn! 
UITSCHIETER helpt je gericht een 
keuze te maken en nodigt uit 

tot ontdekken. Mét een gerust 
hart, want alle voorstellingen 
werden afzonderlijk geselecteerd 
door de Meetjeslandse 

gegarandeerd!

Je vindt UITSCHIETERS op podia 
in het hele Meetjesland. Surf naar 
www.uitschieter.be voor alle 
voorstellingen en lees er meer 
over in de aparte folder. 

PARTNERS:  
GC Aalter * CC Den Hoogen Pad 
(Adegem) * GC De Bijenkorf (Assenede) 
* CC De Herbakker (Eeklo) * muziekclub 
N9 (Eeklo) * CC Evergem - Stroming * 
GC De Klaproos (Landegem) * Culturele 
site De Meet (Sint-Jan-in-Eremo)

‘UITSCHIETER’ is een gezamenlijk project 
van de Meetjeslandse podia en COMEET 
(Cultuuroverleg Meetjesland). 



tickets 
Vanaf woensdag 12 juni online te koop op  
www.denhoogenpad.be en tijdens de openingsuren in  
CC Den Hoogen Pad.

Openingsuren 
CC DHP is elke werkdag geopend van 9u00 tot 12u00.
Op woensdagmiddag ook van 14u00 tot 17u00. 
Jaarlijkse verlofperiodes: CC DHP is gesloten van 15 juli tot en 
met 15 augustus en tijdens het kerstverlof. 

Betaling
• Bij reservatie via www.denhoogenpad.be heeft u keuze 

uit een aantal betalingswijzen zoals overschrijving, 
onlinebanking en VISA. 

• Bij bestelling en afhaling van de tickets in CC Den Hoogen 
Pad dient u cash te betalen.

Korting 
• Voor de avondvoorstellingen geldt er een standaardkorting 

van € 1 voor 55-plussers. Deze korting geldt niet op 
abonnementen.

• -26-jarigen genieten steeds het voordeligste tarief,
 ook aan de kassa!

Abonnementen 
KABO Een klein abonnement dat je zelf samenstelt met 
minimaal 3 vrij te kiezen voorstellingen.

GABO Een groot abonnement dat je zelf samenstelt met 
minimaal 5 vrij te kiezen voorstellingen. 

De abonnementsprijzen (KABO & GABO) staan vermeld bij de 
voorstellingen.

Praktische info



Website / mailinglijst / Facebook
Stuur uw e-mailadres naar cultureelcentrum@maldegem.be of schrijf u in op 
onze mailinglijst via www.denhoogenpad.be en we houden u maandelijks op de 
hoogte van onze activiteiten. Als fan van onze Facebookpagina  
www.facebook.be/Denhoogenpad blijft u steeds op de hoogte!

Openbaar vervoer / Parkeergelenheid
De Belbus heeft een halte aan het CC Den Hoogen Pad. Voor meer info belt u 
naar 09/211 91 91. Komt u toch met de auto? Geen probleem, wij hebben een 
ruime gratis parking!

Kijk achter de schermen 
Groepen of scholen zijn 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 klantenbestand 
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)
Tel.: 050/71 00 21 - Fax: 050/71 94 10
cultureelcentrum@maldegem.be

www.denhoogenpad.be

Praktische info 41



2013 • 2014

Niet-gemeentelijke
programmatie



Kalender
 

De Frivole Framboos - ‘terra rare’

Na de succesvolle jaren in Frankrijk, 
bekroond met een residentie van zes 
maanden in Les Bouffes Parisiens te Parijs, 
is de Frivole Framboos nog één seizoen 
in Vlaanderen te bewonderen met de 
voorstelling ‘Terra Rare’.

De flamboyante Peter Hens, grootmeester 
conférencier musico-humoroloog,
en Bart Van Caenegem, de rustige 
toetsentovenaar, komen andermaal op de 
proppen met verbazingwekkende muzikale 
onthullingen. Terwijl hij zijn cello nog 
steeds laat zingen en zijn stem nog altijd 

betovert, bouwt Peter Hens tot ieders muzikale vreugde een barococo 
monument uit de meest diverse hits van onze gemeenschappelijke 
muziekgeschiedenis.

Laat je rustig overweldigen door dit muzikaal-komische stortbad. De 
Terra Rare blijft lang kleven. Het is niet ondenkbaar dat, eens terug op 
de Terra Mater, er nog een klompje ergens onder je tong schuilt.
Degusteren als rijpe truffels.

 Datum vrijdag 11 okt. 2013, om 20u30

 Prijs 22 euro

 info CC Den Hoogen Pad
  Adegem-Dorp 16B
  9991 Adegem
  cultureelcentrum@maldegem.be   
  www.denhoogenpad.be 
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Kalender
Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem 
i.s.m. Feestcomité Adegem - ‘Aperitiefconcert’

Naar jaarlijkse traditie geeft de fanfare een gratis aperitiefconcert, 
gevolgd door een (betalend) eetfestijn. 

 Datum zondag 13 okt. 2013 om 11u00

 Prijs gratis

 info Peter Bonamie, peter.bonamie@telenet.be
  www.adegem.net/verenigdevrienden 

Het Adegems Volkstheater - ‘Carrousel’

Het leven is gelijk een kermis: iedereen loopt er rond zonder gêne, 
uitgelaten en vol dwaze verwachting. Er is zoveel te zien, te rieken, te 
smaken, zoveel te beleven. Ge kunt afgaan op de toverachtige lichtjes of 
op de schone muziek, op de blinkende autobotsers, op die snelle madam 
die naar u lacht met haar vuurrode lippen, die u lonkt met haar ronde 
heupen, met haar volle borsten en met haar ogen waar dat ge niet kunt 
van wegkijken. Maar pas op, ‘t en is niet wat dat ge peinst. Ooit gaan al 
die lichtjes uit, ‘s avonds laat, en dan wordt de kermis de triestigste plek 
op de wereld.

 Datum vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8, zaterdag 9 en  
  zondag 10 nov. 2013 om 20u00
  zondag 3 en maandag 11 nov. 2013 om 15u00

 Prijs 9 euro

 info Christa Grijp, Walland 5, 9991 Adegem
  Tel. 050/71 72 01
  www.adegemsvolkstheater.be



45
seniorenraad maldegem -
‘seniorenfeest’
 
De seniorennamiddag wordt opgeluisterd door Eddy Hermans 
‘Seniorenkriebels’ met Lisa del Bo en Arthuro Cardini.
 
 Datum vrijdag 29 nov. 2013 om 14u00

 Prijs 12 euro

 info Georges Degrande (voorzitter)
  Tel. 050/71 69 70
  Camiel Janssens (eerste medevoorzitter)
  Tel. 050/78 80 81

Dé sy-Dansstudio o.l.v. sylvie Van Hulle - 
‘2-jaarlijkse dansvoorstelling’
 
In deze dansvoorstelling tonen alle dansers van
Dé Sy-Dansstudio uit Maldegem-Kleit het beste van zichzelf.
 
 Datum zaterdag 19 en zondag 20 apr. 2014 

 Prijs zie website

 info Sy-Dansstudio
  Jonge Jansdreef 5 b, 9990 Maldegem 
  sylvie.van.hulle1@telenet.be
  www.sy-dansstudio.be 



Kalender
Kon. Kat. Fanfare & Drumband Nut en 
Vermaak maldegem - ‘in Flanders Fields’ 

Geen enkel gedicht uit de eerste wereldoorlog is zo bekend als 
‘In Flanders Fields’. Getekend door de gruwel van de oorlog 
schreef de Canadese legerarts, John McCrae, dit gedicht in 1915 
bij zijn verpleegpost in de buurt van Ieper. 

Een eeuw later gaan dirigent Roel Smedts en zijn muzikanten 
op zoek naar muziek uit beide wereldoorlogen. Naast muziek 
van toen inspireren deze oorlogen nog steeds vele componisten 
en filmproducenten om deze gebeurtenissen in herinnering te 
brengen. Nut en Vermaak brengt u dan ook een verrassend 
en gevarieerd programma met een muzikale kijk op deze 
oorlogsperiode. Een concert met kwalitatieve muziek van eigen 
bodem, doorschoten met een humoristische presentatie. De 
perfecte munitie voor een onvergetelijke avond!

 Datum zaterdag 26 apr. 2014 om 19u30

 Prijs 8 euro VVK / 10 euro ADD / -12 jaar gratis

 info Tel. 050/71 62 72
  info@nutenvermaakmaldegem.be
  www.nutenvermaakmaldegem.be
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Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden 
Adegem i.s.m. Feestcomité Adegem - 
‘lenteconcert’

Naar jaarlijkse traditie concerteren de Verenigde Vrienden 
Adegem jaarlijks in de maand mei. U kan een repertoire 
verwachten dat gaat van typische fanfaremuziek tot jazz.

 Datum zaterdag 10 mei 2014 om 20u00

 Prijs 8 euro VVK / 9 euro ADD

 info Peter Bonamie
  peter.bonamie@telenet.be
  www.adegem.net/verenigdevrienden 

Dansschool 2B Funky - ‘15e Dansshow’

Om de 15e verjaardag van de Dansshows te vieren gaan Safia 
en haar team ‘the 80’s, 90’s en 00’s (Nillies)’-tour op. De 
beste platen van toen en nu worden met veel enthousiasme 
uitgevoerd door hun dansers uit verschillende leeftijdsgroepen 
van kleuters tot volwassenen. Zorg dat je erbij bent als je 
graag wil meegenieten van Dansschool 2B Funky’s 15e 
dansshow! 

 Datum zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014

 Prijs zie website

 info Dansstudio 2B Funky
  Staatsbaan 121, 9991 Adegem
  Tel. 0485/50 85 24
  safia@2bfunky.be
  www.2bfunky.be



Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem (Maldegem)
Tel: 050/71 00 21 - Fax: 050/71 94 10
cultureelcentrum@maldegem.be
www.denhoogenpad.be
www.facebook.com/Denhoogenpad
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