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za 15 nov 2008 | 20.30u

Boitman
in Mumu’s Mummy Land

Gilles Monnart | co Un Oeuf Is Un Oeuf

Boitman is een magische en grappige dansvoorstelling
voor 1 superheld, 3 dansers en 125 kartonnen dozen.
Boitman, de baron van het karton,
is een meester in het recycleren.

Hij goochelt en danst met kartonnen dozen,
bouwt en verbouwt, verzet muren,

sloopt steden en verplaatst wegen.
Boitman vertelt ons zijn verhaal

Over leven tussen, in en rond kartonnen dozen.

Waar 4 dansers vechten voor hun menselijkheid,
hun weg zoeken tussen bewegende muren,
in een labyrint van tetrisblokken

en langs een Keith Haring-getto,

Regie / choreografie | Gilles Monnart (o.a. “Scha-

Een verrassende
dansvoorstelling
voor iedereen
van 5 tot 105 jaar!

duwduikers”) | Spel en dans | Gabriela Pereira de
Fellner, Stella Spitalerri, Muriel Janssens en Gilles

dans | humor

Tot ze er uiteindelijk letterlijk het hoofd bij verliezen.
zaterdag 15 november 2008 | 20.30u
prijzen ADD € 12 | VVK € 9

abonnement: klein € 8 | groot € 7

Monnart | Soundtrack | Erwin Wittewrongel, Jos
Deconinck | Kostuums | Manuela Lauwers | Licht |
Koen Dujardin | Graffiti | Jos Deconinck
Met de hulp van ‘Le Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles , Service de la Danse’ - ‘Charleroi/
Danses, Centre Chorégraphique de la Communauté française de Belgique (Direction artistique : Frédéric
Flamand)’ - CGRI - Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Met de steun
van de SACD

www.boitman.be
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za 29 nov 2008
20.30u

Cineast in concert
Lieven Debrauwer
Musical & Cabaret met Marc Maes aan de piano
Willkommen, Bienvenue, Welcome....
In een ongelooflijk zotte bui besliste Lieven Debrauwer, de langharige
regisseur van de films “Pauline & Paulette” en “Confituur”, om als entertainer musical- en cabaretliedjes te zingen.

Tussen de liedjes door vertelt hij anekdotes over het regisseurzijn, over

Liza Minnelli, over de Amerikaanse regisseursstoel die hij nooit kreeg
en de Oscar die hij (nog) niet won...

Zou hij nu echt stoppen met films maken ? Kom kijken en beslis zelf...
Liedjes uit o.a. Oliver, Cabaret, Fiddler on the Roof, My Fair Lady, South
Pacific, Forty-second Street,...

musical | cabaret

In ‘t Nederlands, in ‘t Engels en zelfs een keer in ‘t West-Vlaams.

zaterdag 29 november 2008 | 20.30u
prijzen ADD € 12 | VVK € 9

abonnement: klein € 8 | groot € 7
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Concert
in
‘t
Park
CC Den Hoogen Pad gaat vreemd
Voor velen is 11 juli een dag als alle andere. Nochtans is het dan de Vlaamse Feest
dag. In Maldegem word dit alvast op gepaste wijze gevierd 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 dui-

delijke band hebben met Maldegem en bijdroegen tot de (culturele) uitstraling
van onze gemeente. Met dit initiatief willen de cultuurraad en het gemeente
bestuur blijk geven van hun waardering voor de geleverde inspanningen.

Tevens wordt bekend gemaakt wie ‘De poëzieprijs van Maldegem – editie 2009’
in de wacht sleept.

Zoals het hoort wordt deze 11-juliviering afgesloten met een feestelijke receptie.
Tijdstip | zaterdag 11 juli 2009 – vanaf 10.30 u
Waar | tuin achter huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem
Meer info | cultuurdienst, T. 050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be,
www.maldegem.be/cultuurnieuws
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Klassieke Film

nieuw

Vanaf dit seizoen zal er in CC Den Hoogen Pad één donderdagavond per maand een
klassieke film vertoond worden. Deze film start telkens om 20.00u. Prijs is € 2,5.

Betere films voor betere mensen.

Het is crisis in de bioscoopsector: er worden alsmaar minder tickets verkocht.
Managers grijpen dan ook naar de grove middelen. Het maakt hen niet uit hoeveel

Magnolia – Paul Thomas Anderson

1999 | drama | 188 min.

> donderdag 9 oktober 2008

Een dag uit het leven van verschillende personages, wonend in de San
Fernando Valley, nabij Los Angeles. Frank T.J. Mackey, Stanley Spector,
Linda Partridge, Donnie Smith, Jim Kurring, Jimmy Gator, Phil Parma, Earl
Partridge en Claudia Wilson. Allemaal bereiken ze een keerpunt in hun
bestaan.

vierkantswortels, logaritmes en broeken ze moeten verslijten om exact te berekenen

A Clockwork Orange – Stanley Kubrick

kijkproduct mag bevatten. Zolang het hoofd van de kijker maar leeg blijft, zodat zij

> donderdag 13 november 2008

hoeveel wilde achtervolgingen, explosies en gewelduitbarstingen een doorsnee
er hun rommel kunnen instoppen.

Hoe minder er dient nagedacht te worden, hoe groter de kans dat de massa de kassa
vindt. Beursgenoteerde bioscoopbedrijven willen geen films die mensen raken. Wie
een krop in de keel heeft, consumeert minder. Of consumindert meer.

1971 | psychologisch drama | 137 min.

Groot-Brittannië, de toekomst: een groep tieners gaat elke avond op
stap om een spoor van vernieling achter te laten: ze slaan en verkrachten hulpeloze slachtoffers. Wanneer één van de jongens opgepakt
wordt, stemt hij toe om een speciale therapie te ondergaan. Als hij uiteindelijk vrijkomt heeft hij een hekel aan geweld, maar de problemen

Compromisloze films gedijen alleen nog in de branche van de alternatieve film. De
betere films zijn een spiegel van het menselijke leven, inclusief de pijn en het verdriet

stapelen zich op.

die daarbij horen. In cinema zitten vaak waarden verborgen die dieper gaan. Ze

Gegen die Wand – Fatih Akin

dat het wil horen.

> donderdag 11 december 2008

komen van auteurs die zeggen wat ze te zeggen hebben. Niet wat het publiek zegt

De Chinese regisseur Hou Hsiao-hsien verwoordde het als volgt: ‘Iemand zei ooit

dat je als filmmaker nooit aan je publiek moet denken. Je moet met je rug naar
het publiek zitten. Als je rekening houdt met het publiek, begin je te imiteren in
plaats van te creëren. Daar kun je misschien wel mee scoren aan de kassa, maar
je ontwikkelt jezelf niet meer.’ Auteurscinema is cinema waarmee de regisseur

zichzelf en de kijker ontwikkelt. Een goeie film brengt mensen ergens waar ze nog

nooit eerder geweest waren: away from the mainstream. Een goeie film maakt uw
binnenkant rijker, mooier en beter.

2004 | tragikomedie | 121 min.

‘Je kunt ook een einde aan je leven maken zonder jezelf te doden’ fluistert
de dokter. En Cahit, een veertigjarige man wiens zelfmoordpoging hem
naar de psychiatrische kliniek bracht, weet wat hij daarmee bedoelt: een
nieuw leven beginnen. Maar de onrust en woede in zijn ziel schreeuwen
om verdoving door drugs en alcohol. De jonge en mooie Sibel - net als
Cahit van Turks-Duitse afkomst - houdt juist teveel van het leven om het
als een strikte moslima te weerstaan. Om de regels en beperkingen die
haar conservatieve familie haar oplegt te ontvluchten, ensceneert ze een
zelfmoordpoging. Die brengt haar echter geen vrijheid, enkel schaamte.

Cultureel Centrum ‘Den Hoogen Pad’ heeft voor u een reeks films geselecteerd

waarvan ik met de hand op het hart kan zeggen dat het bekijken ervan u tot een
beter mens zal maken.

Alleen een huwelijk lijkt haar nu nog te kunnen verlossen van de familiedruk. En dus smeekt ze Cahit om haar te trouwen. Met tegenzin gaat hij
uiteindelijk akkoord. Misschien om haar te redden. Of om voor één keer
iets zinvols in zijn leven te volbrengen...

Kurt Vandemaele | Filmjournalist
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The Good Shepherd – Robert De Niro
> donderdag 8 januari 2009

2006 | drama | 160 min.

1986 | thriller | 120 min

> donderdag 9 april 2009

In 1947 werd ‘s werelds meest beruchte inlichtingendienst opgericht, de CIA. Deze film ontsluiert

Een hallucinante thriller in een idyllisch Amerikaans stadje. Een afgesneden mensenoor

de geheimen van veertig jaar CIA door de ogen van één van de oprichters, Edward Wilson.

vormt aanleiding voor een weerzinwekkend portret van de perverse schaduwkanten van

Edward Wilson (Matt Damon) is een ijverige student aan de universiteit van Yale. Daar wordt

de menselijke psyche. Een onverslijtbare film noir, mijlpaal in de nachtmerriecinema.

hij gerekruteerd door het geheime genootschap Skull and Bones, een kweekvijver voor toekomstige wereldleiders. Zijn scherpe geest, onkreukbare reputatie en zijn oprechte geloof in de
Amerikaanse normen en waarden maken van Edward Wilson een uitstekende kandidaat voor
een bloeiende carrière bij de overheid. Maar Wilsons idealisme wordt al snel op de proef gesteld

Confituur – Lieven Debrauwer
> donderdag 7 mei 2009

2004 | drama | 84 min.

door een groeiend gevoel van onbehagen. Zijn obsessieve toewijding nemen hem geheel in be-

Schoenmaker Tuur en zijn vrouw Emma vieren hun huwelijksjubileum samen met de fa-

slag en zijn persoonlijke relaties, met zijn vrouw (Angelina Jolie), zijn kind en zijn beste vrienden,

milie èn het ganse dorp. Alleen de jubilaris zelf, Tuur, is niet echt in feeststemming. De

lijden daaronder. Hij vertrouwt niemand meer en raakt verstrikt in zijn eigen web van wantrou-

ochtend nà het jubileumfeest ontdekt Emma dat Tuur uit het huis verdwenen is en zelfs

wen en achterdochtigheid.

niet in ‘zijn’ bed geslapen heeft. Tuurs inwonende zus Gerda is razend wanneer blijkt dat

Sin City – Frank Miller en Robert Rodriguez
> donderdag 12 februari 2009

hij naar zijn andere zus Josée is gegaan. De twee zussen hebben reeds jaren ruzie. Maar
Emma weigert Tuur te halen. Tuur logeert dus in het cabaret van zijn zus Josée en haar

2004 | actie/thriller | 126 min.

zingende vriendin Odette. Emma staat helemaal alleen voor de schoenwinkel en een hysterische, bedlegerige schoonzus...

Sin City is een stad vol criminelen, oneerlijke politieagenten en sexy vrouwen. In deze stad
volgen we het verhaal van drie mannen. Marv (Mickey Rourke), die uit is op wraak nadat zijn
geliefde Goldie (Jaime King) vermoord werd. Hartigan (Bruce Willis), een politieagent die bijna
op pensioen gaat, maar zijn protégé Nancy (Jessica Alba) niet aan haar lot wil overlaten. En

There will be Blood – Paul Thomas Anderson
> donderdag 11 juni 2009

2007 | drama | 98 min.

Dwight (Clive Owen) die zijn nachten doorbrengt met het beschermen van Gail (Rosario Daw-

There Will be Blood is een meeslepend verhaal over familie, geloof, macht en olie. Het

son) tegen de corrupte agent Jack (Benicio Del Toro).

speelt zich af tegen de achtergrond van de explosieve jacht naar olie in het Californië in

Monthy Python and the Holy Grail –
Terry Gilliam en Terry Jones
> donderdag 12 maart 2009
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Blue Velvet – David Lynch

1975 | komedie | 89 min.

het begin van de 20ste eeuw. De film volgt de levensgeschiedenis van Daniel Plainview
(Daniel Day-Lewis) die zich als alleenstaande vader eigenhandig opwerkt van arme mijnwerker tot oliemagnaat.
Wanneer Plainview een mysterieuze tip krijgt over een klein stadje in het Westen waar
de olie letterlijk uit de grond zou spuiten, gaat hij met zijn zoontje H.W. (Dillon Freasier)

Koning Arthur reist door Engeland op zoek naar ridders die samen met hem naar het kasteel

op avontuur, op weg naar het stoffige Little Boston. In dit meedogenloze stadje, waar

Camelot willen. Hij krijgt gezelschap van onder meer Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Bedevere,

het plaatselijke vermaak zich beperkt tot de Hallelujakerk van de charismatische voor-

Sir Robin en Sir Bors. Aangekomen bij Camelot, blijkt dat nogal tegen te vallen. Koning Arthur

ganger Eli Sunday (Paul Dano), slaan Plainview en H.W. hun slag. Maar ook al maakt

wil dat ieder zijn eigen weg gaat, maar dan roept Godhen op om de Heilige Graal, verborgen

de olie hen rijk, toch blijft niets bij het oude wanneer de conflicten escaleren en alle

ergens in een kasteel in Engeland te gaan zoeken. Koning Arthur en zijn mannen aanvaarden

menselijke waarden – liefde, hoop, geloof, ambitie, gemeenschap en zelfs de band tus-

de opdracht. Die zoektocht blijkt niet eenvoudig, want de dappere strijders krijgen niet overal

sen vader en zoon – onder vuur komen te liggen als gevolg van corruptie, bedrog en de

evenveel medewerking en ze moeten bizarre proeven doorstaan om verder te kunnen reizen.

rijkelijk vloeiende olie.
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Praktische info
Kaarten | zijn vanaf maandag 18 augustus verkrijgbaar tijdens de kantooruren in het
CC Den Hoogen Pad of bij Toerisme Maldegem. Reserveren kan telefonisch op 050 71 00 21,
per e-mail op cultureelcentrum@maldegem.be of via het e-loket op www.maldegem.be.
Betaling kan via overschrijving op rekeningnummer 091-0112736-51 van Gemeentebestuur
Maldegem, met vermelding van de titel van de voorstelling en het aantal kaarten.
korting | van 1 € voor min 26-jarigen en plus 55-jarigen voor de avondvoorstellingen,
met uitzondering van de films (niet op abonnementen).

Abonnementen | Een klein abonnement stelt u zelf samen met minimaal 3 vrij te

kiezen voorstellingen. Een groot abonnement stelt u zelf samen met minimaal 5 vrij te
kiezen voorstellingen. De prijzen voor een klein en groot abonnement staan vermeld bij de
voorstellingen

Website - mailinglist | stuur uw e-mailadres door naar 

Kalender
niet-gemeentelijke programmatie

in CC Den Hoogen Pad

Fietstocht 21 juli – 21-juli Comité

Jaarlijkse 30 km-lange fietstocht langs landelijke wegen met leuke stops

onderweg. Het eindpunt is CC Den Hoogen Pad, waar een lekkere BBQ op de
deelnemers wacht.

Datum | maandag 21 juli 2008, start aan het gemeentehuis tussen 13.30u en 14.15u
Prijs | fietstocht + BBQ: € 12 | fietstocht + BBQ (kinderen jonger dan 12 jaar): € 6 |
enkel fietstocht: € 6.
Inschrijvingen | Inschrijven kan tot 16 juli aan onthaal gemeentehuis.
Info | Antoine Baute, T. 050 71 40 07
of Secretariaat Burgemeester, T. 050 72 89 54, communicatie@maldegem.be

cultureelcentrum@maldegem.be of schrijf u in op onze mailinglijst via
www.maldegem.be en we houden u via e-mail op de hoogte van onze voorstellingen.
Reserveren kan ook via het e-loket op www.maldegem.be

Herfstconcert – K. F. Verenigde Vrienden Adegem

Openbaar vervoer | De Belbus heeft een halte aan het CC Den Hoogen Pad.

de leerlingen uit de eigen kweekvijver op: de slagwerkers o.l.v. Kris Van Canneyt

Voor meer info belt u naar 09 210 94 94

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!

De Verenigde Vrienden Adegem bieden hun publiek een avond muzikaal plezier

en amusement aan. Naast het voltallige orkest o.l.v. Manuel Herrebaut treden ook
en de koperblazers o.l.v. Mathias Lehmann. Een must voor de muziekliefhebber
en een aanrader voor wie eens wil proeven van amateurmuziek op niveau.
Datum | zaterdag 4 oktober 2008 om 20.00u
Prijs | VVK € 7 | ADD € 8
Info | Verenigde Vrienden Adegem, p.a. Luc Matthys, Kruisken 15 E, 9991 Adegem, T. 050 71 30 21

Winterkermis – Feestcomité Adegem

Naar jaarlijkse traditie is er in oktober winterkermis te Adegem. Deze editie
voorziet Feestcomité Adegem een talentenjacht te organiseren voor podium

talent uit Groot-Maldegem. Wil je meedingen naar de talentenjachttrofee
2008 ? Schrijf je dan nu in via blomme.vic@skynet.be.
Data | vrijdag 10 oktober 2008 t.e.m. maandag 13 oktober 2008
Prijs | afhankelijk van de activiteit
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 levensfeer van 8.12.92.
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Wegbeschrijving
CC Den Hoogen Pad is gelegen in het centrum van Adegem, deelgemeente van
Maldegem, vlakbij de N9 die Brugge en Gent met elkaar verbindt. Verbindings
wegen zorgen tevens voor een vlotte bereikbaarheid vanaf de N49 Knokke –
Antwerpen en de E40 Oostende – Brussel (afrit Aalter).
De N9 Brugge – Gent passeert dwars door Adegem. Aan de verkeerslichten ter
hoogte van het centrum slaat u af in de richting van de kerk. Vlak voor deze kerk
leidt een wegje u naar de parking van uw bestemming!
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