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Start ticketverkoop: dinsdag 14 juni

CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur

  www.denhoogenpad.be

 www.facebook.com/denhoogenpad

Beste cultuurliefhebber

 

Met trots blikken we terug op een geslaagd feestseizoen 2015-2016. Het porseleinen 

jubileum werd uitgebreid gevierd in eigen huis en op locatie met veel grote namen,  

nieuwe artiesten en creatieve concepten!

 

Ons programmatiecomité wacht niet op de afloop van een seizoen om het volgende voor 

te bereiden. Het komende seizoen biedt CC Den Hoogen Pad opnieuw een platform aan tal 

van artiesten waar ze hun artistiek ei kwijt kunnen. Het comité stelde een bonte verzameling 

samen met een aantal bekende (en terugkerende) toppers en door u nog te ontdekken 

parels! Aan u de keuze van welke voorstellingen u wil proeven! Ik wil de vrijwilligers én de 

medewerkers van de cultuurdienst oprecht danken voor hun blijvende inzet 

en enthousiasme.

 

Tot binnenkort in CC Den Hoogen Pad!

 

Frank Sierens

voorzitter programmatiecomité

schepen van Cultuur
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 Vr 8 juli 2016 Lieven Tavernier met The United Brass Band 
  en The Motorboat Club | Concert in het park 

 Vr 21 okt 2016 Els De Schepper | Red mij!

 Za 29 okt 2016  Steven Mahieu | Zonder filter (try-out) 

 Za 19 nov 2016 Leo Van der Elst, Rob Vanoudenhoven,  
  Ruben Van Gucht, Mathieu & Guillaume |  
  Van Allergie tot Ziguinchor

 Zo 4 dec 2016 Sinterklaasvoorstelling met Klutske

 Vr 9 dec 2016 Janine Bischops | Het laatste woord

 Vr 16 dec 2016 De 3 Wijzen | De 3 Grijzen 

 Vr 23 dec 2016 De Ketnetband | Jonge Snaken for X-mas

 Za 21 jan 2017 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2016

 Do 26 jan 2017 Gedichtendag

 Za 11 feb 2017 Niels Destadsbader | Valentijnsvoorstelling

 Vr 24 feb 2017 Piv Huvluv | Yolo

 Vr 17 maa 2017 Bart Van Loo en Geert Hellings | Napoleon

 Vr 21 april 2017 Jonge Snaken Soe Nsuki  
  en Jens Dendoncker | Dubbelbloed

 Vr 12 mei 2017 Het Ongerijmde | Cyrano

 Vr 26 mei 2017 Jonas Van Geel, Maggie MacNeal,  
  Gert Verhulst en Jelle Cleymans |  
  Pappie loop toch niet zo snel
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© Stephan Vanfleteren

VRIJDAG 8 JULI 2016 / 20.00 UUR
SINT-ANNAPARK

Concert in het park
Lieven Tavernier met  

The United Brass Band  
en The Motorboat Club

Naar jaarlijkse traditie vieren we de Vlaamse Feestdag met een gratis concert in het 

Maldegemse Sint-Annapark. We verwennen je opnieuw met een dubbel avondconcert. 

Lieven Tavernier geeft die avond de aftrap. Hij schreef o.a. de Eerste sneeuw en De fanfare 

van honger en dorst voor Jan De Wilde en is wellicht het best verborgen talent van de 

Nederlandstalige singer-songwriters. Voor de gelegenheid brengt hij zijn nummers met  

zijn vaste begeleidingsband en The United Brass Band, een 35-koppige blazersband. 

Een unieke ervaring!

Aansluitend, omstreeks 22.00 uur, neemt The Motorboat Club het podium over voor  

een onvervalste rock ’n roll-trip doorheen het muzikale hart van de 50’s en de swingende 

ritmes van de 60’s!

GRATIS

op locatie

Kleinkunst/ 
rock ‘n roll
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VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Els De Schepper

Red Mij!
De Schepper is terug! En hoe! Na een jaar cabaretstilte brengt ze nu niks dan de waarheid. 

Ontdaan van alle franjes. Ze ging een jaar op reis en dat bracht haar verder van huis en 

dichter bij zichzelf. Al die nieuwe indrukken en vragen bundelt ze voor jou in Red Mij*!

Of hoe de vraag zich stelde: wie red je eerst in het leven? Jezelf of de ander?  

De Schepper is op sabbatical geweest. Dan hoef jij dat niet meer zelf te doen.

(*)

Over de marteling van een borstonderzoek

Over hoeveel keer je iemand moet kussen bij de eerste kennismaking, want dat is in elk land anders

Over nutteloze lintjes in zomerkleedjes

Over Economy Class in vliegtuigen

Over vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken

Over ramptoeristen

€ 23 (VVK), € 26 (ADK), € 22 (KABO), € 20 (GABO en -26 jaar)

Cabaret

© Joost Joossen
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ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 / 20.30 UUR
CONCERTZOLDER OUD SINT-JOZEF

Steven Mahieu 

Zonder filter
(try-out)

Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In je hoofd. 

En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt én wat je voelt. 

En stel dat je op basis daarvan leeft en handelt. 

Omdat dit is wie je echt denkt dat je bent. 

Maar stel nu ook eens dat je die filter kan wegnemen 

én dat je dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrijven. 

Wat zou dat geven? 

Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde als ervoor? 

In ieder geval, Zonder Filter wordt de derde avondvullende voorstelling van Steven Mahieu en je 

kan een try-out bijwonen in Maldegem! Kom zelf kijken hoe zo’n filterloze Steven eruit ziet.

Vooraf worden de lachspieren opgewarmd door voorprogramma Edouard De Prez.

€ 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 (KABO), € 6 (GABO en -26 jaar)

Comedy

© Filip Naudts

op locatie
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ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Leo Van der Elst, Rob Vanoudenhoven,  
Ruben Van Gucht, Mathieu & Guillaume  

Van Allergie  
tot Ziguinchor

Het voetbal van A tot Z.
Voetbalverhalen en muziek staan centraal in deze theatervoorstelling. Leo Van der Elst,  

Rob Vanoudenhoven en Ruben Van Gucht brengen het woord, Mathieu & Guillaume het lied.

In samenspraak met het publiek kiezen deze vijf gastheren lukraak letters uit het alfabet.  

Bij iedere letter hoort een prikkelende term die niet meteen aan voetbal doet denken, maar 

bij nader inzicht toch steeds een verrassend resultaat oplevert. Wie samen met de hosts het 

hele traject aflegt, wordt aan het eind van de rit misschien niet de grootste voetbalkenner, 

maar wel een hele grote liefhebber. 

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO en -26 jaar)

Theater/
muziek



  16 

ZONDAG 4 DECEMBER 2016 / 15.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Sinterklaas- 
voorstelling  
met Klutske

Sinterklaas is weer in het land!

Welk kind wil dat niet meemaken?

Op 4 december 2016 komt hij naar CC Den Hoogen Pad, dat is zeker.

In afwachting van zijn komst zorgt kindertheater Klutske voor de nodige sfeer met de 

interactieve voorstelling Pssst! Kijk! Waaaw!.

Zorg dat je er bij bent want de Sint brengt voor alle kinderen lekkers mee.

€ 6 (enkel VVK)

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 29 november.

Kids

© Fabian De Backer / Mastershoot
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VRIJDAG 9 DECEMBER 2016 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Janine Bischops

Het laatste woord
Eindelijk, een onvervalste personality show van Janine Bischops in het theater. Janine trekt alle 

registers open en brengt met heel veel humor zeer herkenbare, alledaagse situaties op het 

toneel voor jong en oud. Ze krijgt daarbij assistentie van acteur en comedian Frank Van Erum. 

Dit is niet louter een sketchshow, een komische conference, grappige dialoog, monoloog 

of stand-up act, het is een mix van dat alles. Dat maakt deze voorstelling uniek en vooral 

vernieuwend. Janine en Frank spelen alle rollen, van alle leeftijden en alle geslachten door 

elkaar en laten zien dat melancholie en humor wel héél dicht bij elkaar kunnen liggen. Ze 

bewijzen ook dat sommige schrijnende, tenenkrullende of confronterende onderwerpen 

verscheidene generaties zullen ontroeren en kunnen samen brengen. Humor is daarin de 

essentiële sleutel!

Originele teksten: Jacqueline Compernolle

Tekstbewerking en regie: Peter Perceval 

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)

Personality

© Kristof Ghyselinck
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VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

De 3 Wijzen

De 3 Grijzen
Het behoeft weinig historische duiding: De 3 Wijzen was in de jaren negentig dé wekelijkse 

topquiz van de toenmalige BRT(N). En nee, het was geen studioprogramma. Integendeel, 

De 3 Wijzen reisde het Vlaamse land rond voor opnames in culturele centra of feestzalen. 

Welnu, zo’n onvergetelijke avond amusement komt vandaag opnieuw naar je toe.

Haar onverwoestbare cultstatus dankt het programma onmiskenbaar aan het  

wisselende panel, met steeds weerkerende pieken voor het kwartet van Walter Grootaers,  

Gerty Christoffels, Jacques Vermeire en presentator Kurt Van Eeghem. 

Want, zoals bij De Drie Musketiers zijn ook De 3 Wijzen met z’n vieren. En het is dit viertal 

dat in theaterseizoen 2016-2017 met veel goesting de draad weer opneemt en graag 

langskomt voor een avond vrolijke nostalgie. 

€ 22 (VVK), € 25 (ADK), € 21 (KABO), € 19 (GABO en -26 jaar)

TV /  
Entertain- 

ment
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VRIJDAG 23 DECEMBER 2016 / 17.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

De Ketnetband

Jonge Snaken  
for X-mas Kids

Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met een spetterend optreden! Vanaf  

17.00 uur kan je dan ook in CC Den Hoogen Pad terecht voor meer muziek, meer ambiance 

en meer gekte! Er is knotsgekke animatie, er zijn hapjes en drankjes aan democratische 

prijzen en om 18.00 uur is het tijd voor de zonder twijfel meest swingende kidsband van 

het land … de Ketnetband!

GRATIS

Kids
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ZATERDAG 21 JANUARI 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Michael Van Peel

Van Peel 
overleeft 2016

2016. Het beleg van Europa. België wordt ruw wakker geschud. Binnen regeert de angst. 

Door de kieren van een ijzeren gordijn gluurt de priemende blik van Vladimir Poetin naar 

binnen. Horden vluchtelingen belegeren het Europese Fort. Erdogan snelt galopperend ter 

hulp, onze ridder op het witte paard, van Troje. 

Alleen binnenskamers in de Wetstraat knappert gezellig het haardvuur. Business as usual. 

Of, wacht even… Wie heeft er die achterdeur laten openstaan?!

De eindejaarsconference van Michael Van Peel, is intussen een vaste waarde op radio, 

televisie en in het theater.

€ 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 (KABO), € 11 (GABO en -26 jaar)

© Johannes Vande Voorde

Einde-
jaarscon-
ference
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DONDERDAG 26 JANUARI 2017 / 20.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Gedichtendag 
Ieder jaar is Gedichtendag dé poëtische hoogdag in Nederland en Vlaanderen. 

Poëzieliefhebbers organiseren die dag een brede waaier aan activiteiten.  

Gedichtendag is meteen ook de start van de Poëzieweek.

Ook in Maldegem laten we deze dag niet ongemerkt voorbijgaan. Net als voorgaande jaren 

zorgen we voor een programma waarin poëzie en muziek elkaar aanvullen. Het volledige 

programma lees je dit najaar op de website. 

€ 6 (VVK en ADK) 

Poëzie
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ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Valentijnsvoorstelling

Niels Destadsbader
klapt uit de biecht

Zangers, acteurs, presentatoren: het is één grote TV-Familie. Ieder zijn Story in de Dag Allemaal, 

maar welke sappige verhalen haalden de boekskes niet? Niels Destadsbader vertelt en zingt. 

De afgelopen jaren kroop Destadsbader in zijn pen en brengt nu met zijn vierkoppige  

band eigen Nederlandstalig werk op het theater. Het levert een avond vol grappige en 

ontroerende anekdotes op. Niels Destadsbader klapt uit de biecht, aan u om de kerk  

in het midden te houden.

€ 16 (VVK), € 19 (ADK), € 15 (KABO), € 13 (GABO en -26 jaar)

Valentijnsbuffet

Vanaf 18.30 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet. 

De prijs voor het buffet - € 20 per persoon - is niet inbegrepen in de ticketprijs maar betaal 

je afzonderlijk aan de traiteur zelf. Bij bestelling van je tickets dien je aan te geven of je al 

dan niet deelneemt aan dit buffet. Van zodra de traiteur gekend is, ontvang je bericht met 

de betalingsmodaliteiten. Inschrijven kan tot en met dinsdag 7 februari.

Muziek
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VRIJDAG 24 FEBRUARI 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Piv Huvluv

 Yolo
Een natuurdocumentaire op Canvas over het leven van de eendagsvlieg gaf de aanzet 

tot zijn nieuwe show. Piv confronteert zichzelf en het publiek met de eindigheid van ons 

bestaan en stuurt aan op een minimale portie zingeving tijdens de laatste 24 uren die we 

hier rondlopen. Met trefzekere eenvoud en op een innemende manier gaat hij samen met 

zijn publiek op zoek naar de zin van de onzin… zoals alleen hij dat kan.

Vanzelfsprekend zijn de onmisbare ingrediënten van Piv’s humorcocktail nadrukkelijk 

aanwezig: persoonsgebonden verhalen, een scheut herkenbare situaties, een zeste 

nostalgie en een karrenvracht vinylplaten als soundtrack.

Je leeft maar één keer! Een Piv-voorstelling meepikken is daarom alleen al één van uw 

meest zinvolle vrijetijdsbestedingen. 

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 ( KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)

Comedy

© Dieter Procureur
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VRIJDAG 17 MAART 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Bart Van Loo en Geert Hellings

Napoleon
Na zijn bestseller over Napoleon, komt Bart Van Loo met een voorstelling over de  

kleine keizer, de man met zijn hand steevast op borsthoogte en die eeuwige punthoed  

op zijn hoofd. Van Loo probeert in deze voorstelling achter het silhouet te kijken,  

voorbij de clichés, en gaat op zoek gaan naar de mens van vlees en bloed. Dat levert  

een autobiografische vertelling op waarin hij zijn eigen familiegeschiedenis naast die  

van Napoleon legt. Gitarist en singer-songwriter Geert Hellings componeerde speciaal  

voor deze voorstelling een even verrassende als poëtische soundtrack. Met unieke  

beelden van kunstenaar Koen Broucke.

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)

Vertel- 
theater/ 
muziek

© Koen Broos
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VRIJDAG 21 APRIL 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jonge Snaken Soe Nsuki  
en Jens Dendoncker

Dubbelbloed
Opkomende comedytalenten Soe Nsuki en Jens Dendoncker bundelen de krachten!  

Niet samen op een podium, maar elk een eigen voorstelling, in hun stijl en eigenheid.

Soe Nsuki

Toen Soe voorbij comedy café The Joker kwam, zag ze een bord “open mic” staan. Nog 

geen vijf optredens later stond ze in de finale van de Culture Comedy Award, dé stand-up 

comedy wedstrijd van de Benelux. Snel opgemerkt en meegenomen door Thomas Smith 

als vast voorprogramma tijdens zijn theatertournee RUIS.

Jens Dendoncker

Met maar liefst drie comedyprijzen op zak is het voor deze aimabele West-Vlaming tijd om 

de cultuurpodia in Vlaanderen te bestormen. Door menig jurylid en comedyfan geprezen 

vanwege zijn “hoge aaibaarheidsfactor” en “geloofwaardig, ijzersterk spel”, brengt hij niet 

alleen zijn enthousiaste persoonlijkheid maar ook zijn beste grappen mee naar het theater.

€ 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 (KABO), € 6 (GABO en -26 jaar)

Comedy
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VRIJDAG 12 MEI 2017 / 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD 

Het Ongerijmde

Cyrano 
Hoe overleef je het levensmotto “In alles en door iedereen bewonderd worden”  

met een neus die buiten proportie is? Wat voor zin heeft het om virtuoos te zijn  

op alle mogelijke vlakken, als je de vrouw van je leven niet durft te zeggen dat je van  

haar houdt? Hoe absurd is het om andermans lijf te lenen om je hart te laten spreken?

Cyrano is een voorstelling waarin geen compromissen worden gesloten, behalve  

dan in de liefde.

Een stuk voor spelers waarin fantasie en verbeeldingskracht hoogtij vieren, waarin de 

personages letterlijk en figuurlijk schermen met waarden als vrijheid en onafhankelijkheid 

en waar het neuscomplex gecamoufleerd wordt met poëzie, muzikaliteit en humor!

Vertaling en bewerking: Machteld Timmermans

Spel: Jenne Decleir, Ann Tuts, Machteld en Danny Timmermans

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)

Toneel

© Joost Joossen© Lien Robberechts
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VRIJDAG 26 MEI 2017, 20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jonas Van Geel, Maggie MacNeal,  
Gert Verhulst en Jelle Cleymans

Pappie loop toch  
niet zo snel

Lang leve het levenslied! Het roert, ontroert, slaat en zalft. Al meer dan honderd jaar is  

het levenslied de kortste route tussen lach en traan. Het levenslied is de tragikomische 

weerspiegeling van het dagelijkse leven via de mooiste melodieën. En toch; ons collectief 

geheugen loopt gevaar, brokkelt af. We dreigen die mooie liedjes te bagatelliseren, of nog 

erger, te vergeten. Hoog tijd dus voor een reddingsplan!

Maggie MacNeal, Gert Verhulst, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans gaan op zoek naar de 

ware schoonheid achter een van de meest geplaagde kunstvormen van de Lage Landen. 

Alle vier zijn ze gebeten door de meest getormenteerde smartlappen en de geestigste 

levensliedjes. Samen met zes fantastische muzikanten trekken ze met slechts één  

missie doorheen Vlaanderen: het blazoen van het levenslied weer oppoetsen.

€ 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 (KABO), € 22 (GABO en -26 jaar)

Levenslied
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Jeugdfilms 
Iedere maand is er op woendagnamiddag een leuke jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad.  

De films beginnen telkens om 14.00 uur. Halverwege is een korte pauze voorzien. 

Prijs per toeschouwer: € 2. Tickets zijn enkel de dag zelf te koop aan de kassa.

Opgelet: kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding in de zaal.

 

WOENSDAG 6 JULI 2016

De Minions
91 minuten

Eeuwen geleden waren Minions eencellige gele organismes. Door de jaren heen zijn  

ze geëvolueerd tot hulpjes van de meest verschrikkelijke slechteriken, van T. Rex tot 

Napoleon. Helaas waren ze niet zo succesvol in het uitvoeren van hun taak en raakten  

ze werkloos. Maar dan heeft Minion Kevin een plan: samen met zijn vrienden Stuart,  

de rebelse Minion, en de schattige Bob gaat hij op zoek naar een nieuwe slechterik  

die de Minions kunnen assisteren.
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WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016

De kleine prins
108 minuten

Het leven van een klein meisje van negen jaar staat helemaal in het teken van school en 

volwassen worden. Zo heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een levensplan. De 

hele zomer zit ze te blokken achter haar bureau. Maar dan zoekt een oude buurman, een 

piloot, contact met haar. De piloot vertelt het meisje over een magische ontmoeting, lang 

geleden, met een kleine, wijze prins die een wereld van kansen, avonturen en liefde voor 

hem opende. Door de vriendschap met de oude piloot gaat ook voor het meisje een nieuwe 

wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2016

Beestenboot
82 minuten

Dave en zijn zoon Finny zijn Nestertjes, een zeer zeldzaam dierenras dat nergens goed 

voor schijnt te zijn. Wanneer het gerucht de ronde doet dat een zondvloed de hele aarde 

onder water zal zetten, slaan ze op de vlucht. Er is een grote beestenboot gebouwd waarop 

alle dieren die hun nut voor het dierenrijk kunnen bewijzen een plaatsje krijgen en zo de 

zondvloed kunnen overleven. Dave en Finny geraken op tijd tot bij de boot, maar hoe bewijs 

je als Nestorian dat je nuttig bent? 
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WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016

De notenkraak
86 minuten

Wanneer de ondeugende eekhoorn Surly per ongeluk de wintervoedselvoorraad van  

de dieren laat opbranden, wordt hij uit het park gezet. Om zich uit de situatie te redden  

plant hij samen met zijn trouwe rattenvriend Buddy een overval op een notenwinkel.  

In de kelder liggen genoeg nootjes om maandenlang van te eten. Maar wanneer het  

duo ontdekt dat een bende boeven andere plannen heeft, moeten ze de hulp van  

alle dieren uit het park inroepen.

WOENSDAG 12 OKTOBER 2016

Hotel Transylvania 2
89 minuten

Dracula, Maevis, Jonathan en al hun monsterlijke vrienden zijn terug voor een dolkomisch 

avontuur. Samen met Vlad, een ouderwetse vampier die voor een familiebijeenkomst in het 

hotel arriveert...
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WOENSDAG 14 DECEMBER 2016

Race naar de maan
94 minuten

Een miljonair die beweert dat er nog nooit een mens op de maan is geweest, gaat op 

ruimtereis om een duivels plan uit te voeren. Hij wil een zeer krachtige en gevaarlijke nieuwe 

vorm van energie (Helium 3) bemachtigen waarmee hij de machtigste man van de wereld 

zal worden. Wat hij niet weet, is dat jonge surfer Mike Goldwing samen met zijn opa, beste 

vriendin en een grappige hagedis in een ander ruimteschip op weg is naar de maan om hem 

tegen te houden.

WOENSDAG 25 JANUARI 2017

Alvin en de Chipmunks: Roadchip
86 minuten

Na een opeenstapeling van misverstanden denken Alvin, Simon en Theodore dat Dave zijn 

nieuwe vriendin ten huwelijk zal vragen in New York en de jongens zal ‘dumpen’. Ze hebben 

drie dagen de tijd om het aanzoek te dwarsbomen, zodat ze Dave niet kwijtraken én niet 

worden opgezadeld met een verschrikkelijke stiefbroer. 



  50 

WOENSDAG 1 MAART 2017

Inside Out 
102 minuten

Inside Out neemt je mee naar de meest bijzondere plek van ons allemaal: het hoofd. 

Opgroeien is niet altijd even makkelijk en dat geldt ook voor Riley, die opgroeit in het 

Midwesten van Amerika tot haar vader een nieuwe job krijgt in San Francisco en ze moet 

verhuizen. Net als ieder van ons wordt Riley geleid door haar emoties: plezier, angst,  

woede, afkeer en verdriet.

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

Snoopy
93 minuten

Snoopy, ‘s werelds leukste hond en vliegfanaat, kiest het luchtruim voor de belangrijkste 

missie van zijn leven: de strijd tegen zijn aartsvijand De Rode Baron. Ondertussen begint zijn 

beste vriend Charlie Brown aan zijn eigen spannende reis...
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WOENSDAG 10 MEI 2017

Zootropolis 
108 minuten

Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. De stad 

bestaat uit verschillende wijken zoals de chique Sahara Square en het ijskoude Tundratown. 

Het is een mengelmoes van dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. Het maakt 

niet uit wie of wat je bent, van de grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. 

WOENSDAG 5 APRIL 2017

Kung Fu Panda 3
95 minuten

Als Po’s lang vermiste vader plotseling opduikt, reizen vader en zoon naar een geheim 

pandaparadijs waar ze een groot aantal hilarische panda’s ontmoeten. Maar wanneer de 

bovennatuurlijke slechterik Kai aan een tocht door China begint en onderweg alle Kung 

Fu meesters verslaat, wordt van Po het onmogelijke verwacht. Hij moet een compleet 

pandadorp, vol met luie en onhandige panda’s, trainen en veranderen in het ultieme leger 

van Kung Fu Pandas!



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 

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) * CC De Herbakker (Eeklo) * 
muziekclub N9 (Eeklo) * CC Evergem - 
Stroming * Culturele site De Meet (Sint-
Jan-in-Eremo) * Arscene (Hansbeke)

‘UITSCHIETER’ is een gezamenlijk project 
van de Meetjeslandse podia en COMEET 
(Cultuuroverleg Meetjesland). 
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WOENSDAG 14 JUNI 2017

Robinson Crusoë
84 minuten

Papegaai Dinsdag woont met zijn dierenvrienden op een paradijselijk eiland waar het ze 

aan niks ontbreekt. Toch droomt hij er van om de rest van de wereld te ontdekken. Na een 

hevige storm spoelt een merkwaardig wezen aan op het eiland: Robinson Crusoë. Dinsdag is 

dolblij met de nieuwkomer, wie weet is dit zijn kans om van het eiland af te komen en nieuwe 

plekken te ontdekken!



 

  2016
17 cultuur agenda

zaterdag 
27.08.2016 
Bunkerrock
Pawnshop Boulevard
Double Veterans 
Whispering Sons 
ID!OTS
     gratis festival 

za 17.09.2016  
WaLter BaeLe
16-18, de volgend-
jaarsconférence!
Nu al de leukste show 
van volgend jaar!
comedy  

za 29.10.2016  
FaIrPOrt  
CONVeNtION
Myths and heroes                    
Still going strong
theaterconcert  

Ma 7.11.2016   
Le graNd Bateau
L’eau de vie   
foyerconcert  

Ma 5.12.2016  
SaINt-Marteau  
& PauLINe 
Avec les anges
foyerconcert  

zO 20.11.2016  
duett COMPLett       
familievoorstelling  

Ma 16.01.2017   
CLara CLeyMaNS 
& JO MahIeu
Club 27 
foyerconcert  

za 21.01.2017  
Sarah FerrI
theaterconcert  

Ma 6.02.2017  
SteVeN de BruyN 
& dereK 
Just the two of us  
foyerconcert  

za 18.02.2017    
SteF BOS  
theaterconcert  

za 18.03.2017   
Bart VaN LOO  
Napoleon. De schaduw 
van de revolutie
verteltheater  

Ma 27.03.2017  
the BatS
thé dansant   

za 29.04.2017      
eNSeMBLe  
LePOreLLO
Wachten op Godot
theater  

O.C. de KLeINe Beer C. Marichalstraat 5 · 8730 Beernem
dekleinebeer@beernem.be · www.beernem.be · reservatie: 050 79 99 08
facebook.com/dekleine.beer.75

oc_beernem_maldegem2016_120x148.indd   1 12/05/16   10:50

Adem
CULTUURFABRIEK

Isolde Lasoen  Zjamoel    Freddie De Vadder       
Rik Decramer   Ann Helena Kenis   Frank Deleu   

Robrecht Vanden Thoren   Titus De Voogdt Tom Vermeir     

FroeFroe    Roel en Koen Swanenberg   Sabine Goethals
Jonas Vanthielen     Divan     Sinterklaas 

Theater Tieret   Un Oeuf is un Oeuf  Ballet Vlaanderen  

TICKETS (vanaf 20/06) en info:  Dienst vrije Tijd – Cultuur,  
Dorpsstraat 122, B - 8340 Sijsele +32 (0)50 28 84 55 vrijetijd@damme.be 

www.cultuurfabriekdamme.be

Stationsstraat 22 Sijsele

DCF_2643_advmaldegem beernem_148x120_2016.indd   1 12/05/16   12:40
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Tickets
Online via www.maldegem.be/webshop
Vanaf dinsdag 14 juni kan je online tickets bestellen via www.maldegem.be/webshop (onder 

Tickets). Er is keuze uit verschillende betalingswijzen.

Opgelet: afhankelijk van de betalingswijze wordt een extra kost aangerekend.

Verkochte tickets worden niet teruggenomen.

Tip: registreer je vóór 14 juni zodat je die dag vlot je tickets kan kopen.

Loket CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

 maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur | woensdag: 14.00 - 17.00 uur

Het loket is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens het kerstverlof. 

Enkel cash betalen is mogelijk. 

Je kan ook tickets kopen aan het UiT-loket in het gemeentehuis.

Bij reservatie worden je gegevens in ons klantenbestand opgenomen. Dit uitsluitend om je op de 

hoogte te houden van onze activiteiten. Je kan deze gegevens steeds opvragen, corrigeren of laten 

schrappen, overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8.12.92.

Korting 
Voor de avondvoorstellingen geldt er een standaardkorting van € 1 voor 55-plussers.  

Deze korting is enkel van toepassing op individuele tickets en geldt niet voor abonnementen.

Het gemeentebestuur kent een korting van 50% op de ticketprijs toe aan  

inwoners die het financieel iets moeilijker hebben. Als je recht hebt op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming (RVV) kom je hiervoor in aanmerking. Je kan dit makkelijk zelf 

controleren. Eindigt de code onderaan je klever van het ziekenfonds tweemaal op 1, dan heb 

je recht op deze tegemoetkoming.

Kaarten met dergelijke korting kunnen enkel aangekocht worden aan het loket en op vertoon 

van het klevertje van de mutualiteit.

Abonnementen 
KABO – klein abonnement
Stel je zelf samen met minimaal drie vrij te kiezen voorstellingen. 

GABO – groot abonnement 
Stel je zelf samen met minimaal vijf vrij te kiezen voorstellingen. 

De ticketprijs van een voorstelling binnen een klein en groot abonnement staat vermeld bij 

de respectievelijke voorstelling in deze brochure.
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Auto
Voor wie met de auto komt, is een ruime en gratis parking beschikbaar naast het gebouw.

 

Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief
Stuur je e-mailadres door naar cultureelcentrum@maldegem.be of schrijf je in op onze 

maandelijkse nieuwsbrief via www.denhoogenpad.be en we houden je via e-mail op de 

hoogte van onze voorstellingen. 

Facebook
Ben je al fan van onze Facebookpagina? Surf naar facebook.com/denhoogenpad en zo weet 

je meteen het laatste nieuws over onze programmatie.

Bereikbaarheid
Fiets
CC Den Hoogen Pad is makkelijk met de fiets te bereiken. In de fietsenstalling kan je je fiets 

veilig achterlaten.

CC Den Hoogen Pad ligt op een klein kwartier fietsen van het centrum van Maldegem. Vanuit 

centrum Eeklo doe je er een half uurtje over. 

Openbaar vervoer
De Belbus van De Lijn heeft een halte Adegem Cultureel Centrum ter hoogte van CC Den 

Hoogen Pad. Voor meer info bel de belbuscentrale 09 211 91 91.

De dichtstbijzijnde bushalte is Adegem-Dorp van lijn 58 en 58S.
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Colofon
Programmatiecomité CC Den Hoogen Pad
Caroline Ackaert

Piet Blomme

Vic Blomme

Gaby Bruyninckx

Virginie Cavaco

Ludwig De Backer

Jan De Keyser

Inge De Roose

Rebecca Derudder

Koen Geerinckx

Isabel Ginneberge

Marc Maeyens

Claude Nobus

Peter Rooze

Frank Sierens (voorzitter)

Mieke Timmerman

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem

Vormgeving
www.josnotteboom.be

Drukwerk
Van Hoestenberghe

Achter de schermen
Groepen of scholen zijn welkom in CC Den Hoogen Pad voor een geleid bezoek achter de 

schermen. Voor info of boekingen, bel tijdens de kantooruren naar 050 71 00 21.

Zaalverhuur
Ben je voor jouw vereniging, organisatie of bedrijf op zoek naar een geschikte locatie  

voor een activiteit of evenement? Wellicht is een van de gemeentelijke zalen de ideale  

locatie hiervoor.

Surf naar www.maldegem.be en ontdek welke zalen Gemeentebestuur Maldegem ter 

beschikking heeft. Je vindt er ook de technische fiche van CC Den Hoogen Pad en het 

aanvraagformulier terug. Voor meer informatie bel je tijdens de kantooruren naar 050 71 00 21.

Activiteiten externen
Naast de eigen programmatie zijn er nog veel meer activiteiten in CC Den Hoogen Pad: 

voorstellingen van de lokale toneelvereniging, optredens van fanfares en dansscholen, 

eetfestijnen, tweedehandsbeurzen en nog veel meer.

Wil je weten wat er allemaal te doen is in CC Den Hoogen Pad? Neem dan een kijkje via de 

online kalender op www.denhoogenpad.be. 
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 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

 050 72 89 30  |   college@maldegem.be  |   www.maldegem.be

CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur

  www.denhoogenpad.be

 www.facebook.com/denhoogenpad
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op locatie

 VR 8 JULI 2016 Lieven Tavernier met The United Brass Band 
  en The Motorboat Club | Concert in het park 

 VR 21 OKT 2016 Els De Schepper | Red mij!

 ZA 29 OKT 2016  Steven Mahieu | Zonder filter (try-out) 

 ZA 19 NOV 2016 Leo Van der Elst, Rob Vanoudenhoven,  
  Ruben Van Gucht, Mathieu & Guillaume |  
  Van Allergie tot Ziguinchor

 ZO 4 DEC 2016 Sinterklaasvoorstelling met Klutske

 VR 9 DEC 2016 Janine Bischops | Het laatste woord

 VR 16 DEC 2016 De 3 Wijzen | De 3 Grijzen 

 VR 23 DEC 2016 De Ketnetband | Jonge Snaken for X-mas

 ZA 21 JAN 2017 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2016

 DO 26 JAN 2017 Gedichtendag

 ZA 11 FEB 2017 Niels Destadsbader | Valentijnsvoorstelling

 VR 24 FEB 2017 Piv Huvluv | Yolo

 VR 17 MAA 2017 Bart Van Loo en Geert Hellings | Napoleon

 VR 21 APRIL 2017 Jonge Snaken Soe Nsuki  
  en Jens Dendoncker | Dubbelbloed

 VR 12 MEI 2017 Het Ongerijmde | Cyrano

 VR 26 MEI 2017 Jonas Van Geel, Maggie MacNeal, Gert Verhulst  

  en Jelle Cleymans | Pappie loop toch niet zo snel


