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Info & Tickets
www.denhoogenpad.be
loket CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16B / 9991 Adegem
050 71 00 21 / cultureelcentrum@maldegem.be
openingsuren ma – vr: 09.00 – 12.00 uur / woe: 14.00 – 17.00 uur

www.facebook.com/denhoogenpad

Een nieuw seizoen in een nieuw kleedje. De brochure voor het komende
seizoen is opgefrist en voorzien van een handig gaatje om makkelijk
te kunnen ophangen. De brochure is meer dan ooit jouw Maldegemse
cultuurkalender.
Dit seizoen focussen we ons op de jonge generatie. Tijdens het dialectenproject Stroatluuëbers halen we onze saillante tongval van onder het stof
en laten we jongeren ermee experimenteren. Met het project Jonge Snaken
gaan we nog een stap verder en nemen jongeren de teugels volledig zelf in
handen. Cultuur beleven én creëren, daar draait het om.
In Maldegem beleef je cultuur vlakbij je eigen deur: meer concerten en
voorstellingen op locatie en dat aan een bescheiden toegangsprijs. Met een
abonnement doe je zelfs nog meer voordeel. CC Den Hoogen Pad maakt
cultuur toegankelijk voor iedereen zonder aan kwaliteit in te boeten.
Seizoen 2014-2015 zet de trend van vorig seizoen verder en biedt een
gevarieerd programma: comedy, monologen, pop- en hiphopconcerten
en verbazingwekkende illusies. Gerenommeerde artiesten met lokaal en
regionaal talent waar het enthousiasme van af spat. Ook Isolde Lasoen
zoekt haar roots op. Het belooft nu al een bijzondere avond te worden.
Er is een tipje van de sluier gelicht, aan jou om het programma te ontdekken.
Frank Sierens
voorzitter programmatiecomité / schepen van Cultuur
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© Anton Coene

vrijdag 11 juli 2014
20.00 uur / Markt Maldegem

op locatie

Charme! & Senne Guns
Naar jaarlijkse traditie vieren we 11 juli met een concert op de Markt. Dit
jaar verwennen we u met een dubbel avondconcert. Om 20.00 uur brengt
het Maldegemse retrobalorkest Charme! zijn beste slepers, plakkers,
slows en swings uit de jaren ’60 en ‘70.
Daarna neemt Senne Guns het podium over. De jonge Gentenaar bracht
in 2014 zijn nieuwe cd Zon uit. De single Allerlaatste man, zijn ode aan
de loser, kon op heel wat bijval en airplay rekenen. Of het nu kleinkunst
of Nederlandstalige pop is, het doet er niet toe. Senne Guns’ melodieën
zullen zich als een warm deken om de toeschouwers op de Markt
wikkelen.

Gratis
seizoen 2014-2015
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vrijdag 10 oktober 2014
19.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Tátake! Taiko
Tátake! Taiko is een groep Vlaamse en internationale percussionisten en
artiesten die de kunst van traditioneel Japans slagwerk beoefenen. Ze
gaan aan de slag met de meest indrukwekkende trommels en doorlopen
alle mogelijke speelstijlen. Een bijzonder intensief, indrukwekkend en
interactief concert.
Japanse vertaling:
Tátake: ‘geef er een lap op’
Taiko: ‘grote trom’
Een productie van Tátake Taiko en Jeugd & Muziek Vlaanderen. In
samenwerking met Jeugd & Muziek Eeklo en Gezinsbond Adegem.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Nick Proot

Vrijdag 17 oktober 2014
20.30 uur: deuren open / 21.00 uur: concert
CC Den Hoogen Pad

The Sloofs & Kenji Minogue

Jonge Snaken

Met Jonge Snaken wil CC Den Hoogen Pad jongeren betrekken in en
bij haar programmatie. We geven de aftrap met de hiphopcrew The
Sloofs en de hitsensatie Kenji Minogue. The Sloofs scoorden in 2011 een
hit met hun single Ode aan het Meetjesland. Ze werden zelfs verkozen
tot Meetjeslander van het Jaar. The Sloofs gingen verder en kregen
versterking van Maldegemnaar dj Naeldestekker. Hun concert is meteen
ook de Maldegemse start van het dialectproject Stroatluuëbers – We
verstoan mekoar in’t Meetjesland.
Kenji Minogue is de cult- en kitschformatie van Fanny Willen en Conny
Komen met nu reeds legendarische klassiekers als Naam Familienaam
Danny of Alwadamehetten. Hou je vast voor een geflipt en kleurrijk
concert.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Kaat Pype

Zaterdag 25 oktober 2014
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Gili

CTRL
Comedian-mentalist Gili hoeft ondertussen geen inleiding meer. In zijn
eerdere theatershow Iedereen Paranormaal verblufte hij zelfs de meest
kritische sceptici met zijn mentale en manipulatieve talenten.
In zijn nieuwe show CTRL laat hij de controle over aan de toeschouwers.
Zij bepalen en beslissen alles. Enfin, dat denken ze toch. Gili
experimenteert met manipulatie, suggestie en hypnose. Hij is een vakman
die iedereen met verstomming slaat.

€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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Vrijdag 14 november 2014
20.30 uur / De Poermolen

Paardenkerkhof, 9990 Maldegem (Donk)

op locatie

Ed Kooyman en Stampen & Dagen

Yihaaa!

In de woelige seventies stonden Kooyman & Van Haeren en Stampen &
Dagen in de frontlijn van de folk revival. Maar dan wel aan de leutige
kant van de barricades. Kooyman en Stampen & Dagen hebben nu hun
krachten gebundeld in Yihaaa!
Hun muzikale virtuositeit en snedige song- en bindteksten worden nog
steeds gretig gesmaakt.

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Roger Van Vooren

Vrijdag 5 december 2014
20.30 uur / Concertzolder Oud St. Jozef

Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

op locatie

Hans Van Cauwenberghe

Brodeck

Brodeck is de eerste monoloog van acteur Hans Van Cauwenberghe, naar
het boek Het verslag van Brodeck van Philippe Claudel. Het is een verhaal
dat zich in je poriën nestelt. Een parabel die plaats en tijd overstijgt.
Brodeck toont aan tot welke gruwel mensen in staat zijn om zichzelf te
redden. Maar vooral ook hoe liefde de kracht geeft om te volharden.

€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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Zondag 7 december 2014
15.00 uur / CC Den Hoogen Pad

Klutske

Sinterklaasvoorstelling
Die goede Sint komt met zijn Zwarte Pieten naar Den Hoogen Pad!
Waarom? Omdat de kinderen hen altijd zo enthousiast verwelkomen
natuurlijk.
Samen met Klutske beleven we eerst tal van knotsgekke momenten
tijdens de meespeelshow, zingen we uit volle borst en tellen we af tot de
Sint er is.
Zorg dat je erbij bent, want de Sint brengt voor iedereen een cadeautje
mee.

€6
Reserveren is noodzakelijk
en kan t.e.m. dinsdag 2 december.
seizoen 2014-2015
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© Noortje Palmers

Vrijdag 12 december 2014
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Vitalski

Daar sta iemand
Vitalski. Dé nachtburgemeester van Antwerpen. Zijn broodrooster is
ontploft, hij krijgt slaag van zijn nieuwe vriendin en hij schaft zich een
eigenaardig huisdier aan. Wat volgt is een geweldige vriendschap met een
duizelingwekkende intrige.
Daar sta iemand is een roetsjbaan van een comedyvertelling. Vitalski is
een rasverteller met een eigenzinnig gevoel voor humor. Zet je schrap
voor een avond zonder genade.

€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Piet Stellamans

Zaterdag 27 december 2014
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Isolde et les Bens

Soirée Surprise
Muze, drummer, zangeres en Maldegemnaar. Isolde Lasoen neemt
haar band les Bens mee naar Adegem. Maar ze zorgt nog voor enkele
bijkomende verrassingen en speciale gasten om er een onvergetelijke
avond van te maken.
Isolde et les Bens ken je wellicht van hun speelse radiohitje Aluminium
Folie. Het concert wordt een mix van eigen songs, Franse sixtiespop en
chansons en enkele Engelstalige pareltjes van vroeger en nu.
Het publiek geniet ondertussen van een drankje en kan zich
onderdompelen in de gezellige eindejaarssfeer.

€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Milo Goldbach

Zondag 11 januari 2015
15.00 uur / Concertzolder Oud St. Jozef

Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

op locatie

Lenny Kuhr

Wie ben je
Wie ben je als je niet meer diegene bent die je dacht te zijn? Het is een van
de meest essentiële vragen die een mens zich kan stellen. Op indringende
en speelse wijze bezingt Lenny Kuhr, winnares van het Eurovisiesongfestival in 1969, het antwoord op deze vraag.
Een spannende en verheffende muziektheatervoorstelling.

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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Zaterdag 24 januari 2015
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Fred Delfgaauw

Minder is meer
Less is more, dacht theaterkunstenaar Fred Delfgaauw. Dus besloot hij
maar om een voorstelling te maken over de kracht en de pracht van de
eenvoud. In Minder is meer overrompelt hij zijn publiek met theatrale
hoogstandjes, fijne humor en uit het leven gegrepen onwerkelijkheden.
“Het werk van Delfgaauw laat zich moeilijk omschrijven. Simpelweg
omdat je het moet meemaken. Hij is uniek in Europa en misschien wel in
de hele wereld.” (uit De Volkskrant)

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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Donderdag 29 januari 2015
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 onopgemerkt aan ons
voorbijgaan. Het volledige programma lees je dit najaar op de website.

Gratis
Reserveren is noodzakelijk
en kant.e.m. woensdag 28 januari.
seizoen 2014-2015

15

Vrijdag 13 februari 2015
19.00 uur: buﬀet / 20.30 uur: concert
CC Den Hoogen Pad

VRT Bigband & Marijn De Valck

Valentijnsvoorstelling
De VRT Bigband doet de gloriedagen van de BRT Big Band en het BRT
Jazzorkest herleven. Samen met Marijn De Valck als elegante gastheer,
nemen de muzikanten je mee op een reis doorheen de tijd. Frank Sinatra,
Charlie ‘Bird’ Parker, Cole Porter, Duke Ellington. Allen komen ze aan bod
tijdens deze stomende concertavond.

Valentijnsbuﬀet
Vanaf 19.00 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet (€ 20
p.p.). Opgelet: de prijs voor het buffet is niet inbegrepen in de ticketprijs
maar dien je afzonderlijk op de avond zelf te betalen. Geef bij je
reservatie door of je al dan niet deelneemt aan het buffet.

€ 14 (VVK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
Reserveren is noodzakelijk, zowel voor concert als buﬀet,
en kan t.e.m. maandag 9 februari.
seizoen 2014-2015
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© Filip Van Roe

Vrijdag 6 maart 2015
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Steven Goegebuer

Man van de wereld
Waarom wil iedereen op vakantie? En waarom allemaal tegelijkertijd?
Reizen we om te ontdekken of om bevestigd te worden?
In Man van de wereld neemt Steven Goegebuer – gekend van de
televisiereeks Foute Vrienden – je mee op een duizelingwekkende trip
langs de vakanties van zijn leven: badende bomma’s, ineenstortende
hotels, vakantieliefdes met snorren, griezelige scoutskampen en
sadistische Duitse dokters.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Koen Van Wuytswinkel

Vrijdag 13 maart 2015
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Kris De Bruyne, Wouter Berlaen,
Evi Hanssen & Leki

Prachtig nieuw lief

Prachtig nieuw lief is een muzikale onenightstand tussen vier
artistieke tegenpolen die de liefde in al haar vormen muzikaal en gulzig
consumeren.
Ze bezingen de ultieme verliefdheid, de misverstanden, het afscheid, het
geluk. Prachtig nieuw lief is muzikale intimiteit tussen twee mannen en
twee vrouwen.

€ 22 (VVK)
€ 25 (ADK)
€ 21 (KABO)
€ 19 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Yves Logghe

Zondag 22 maart 2015
15.00 uur / Cafetaria Sporthal De Berken

Kleitkalseide 109A, 9990 Maldegem (Kleit)

op locatie

Piv Huvluv

Stand-up 4 kids
Stand-upcomedian Piv Huvluv richt ditmaal zijn pijlen op de kinderen
zelf. Met humor, visuele onzin en muziek confronteert hij hen met
hun eigen kleine kantjes. Huvluv spreekt hen aan en daagt hen uit.
Onderbroekenlol maar ook heuse doordenkers en creatieve improvisaties.
Zijn ervaring als voormalig onderwijzer en jeugdwerker komt uitstekend
van pas in deze kinder- en familievoorstelling. Stand-up 4 kids met Piv
Huvluv betekent een uur lang loos gaan!

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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op locatie

Zondag 12 april 2015
15.00 uur / Sint-Adrianuskerk

Adegem-Dorp, 9991 Adegem

op locatie

Arte Amanti
Het kamermuziekfestival Arte Amanti wil internationale en Belgische
musici en ensembles op toegankelijke wijze bekendmaken bij een ruim
publiek. Hierbij gaat er speciale aandacht naar jonge talenten die ieder
concert openen met een prelude.
De zesde editie van het festival houdt halt in de Sint-Adrianuskerk in
Adegem. Het gerenommeerde Suys-kwartet brengt een programma
met stukken van Shostakovich, Webern en Borodin. Adegemnaar Aaron
Pausenberger, op orgel, neemt de prelude voor zijn rekening.
Nadien kan je napraten met musici, familie en vrienden tijdens een
receptie.
In samenwerking met Orgelpunt Adegem en Cultuurraad Maldegem.

€ 12 (VVK & ADK)
€ 10 (KABO, -26 & GABO)
€ 25 (Familiekaart)
seizoen 2014-2015
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© Filip Naudts

Vrijdag 17 april 2015
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

David Galle

Overleven in de chaos
Het leven zit vol chaos. Onze kop zit vol chaos. De garage en de kasten
zitten vol chaos. Structuur hebben we nodig. Structuur is de oplossing.
Comedian David Galle heeft de oplossing. Maar structuur? Nee, dat heeft
hij niet.
In deze show gaat David Galle, onder meer gekend van de Comedy
Casino Cup en Twee tot de Zesde Macht, op zoek naar de oorzaak en de
oplossingen voor de chaos die ons omringt.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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Vrijdag 1 mei 2015
20.30 uur / Kanunnik Andrieszaal

Kloosterstraat, 9992 Middelburg

op locatie

The Lunatics

De Grote Lenteshow
Eén Master of Ceremony, één muzikant en vier improvisatoren. The
Lunatics profileren zich als improcomedy: knotsgekke wendingen, snelle
en snedige scènes.
Het publiek beslist wat er gespeeld wordt. The Lunatics spelen op
maat van jouw goesting. Doe gerust een eigen voorstel en The Lunatics
gaan ermee aan de slag. Als heuse kameleons plooien ze zich naar jouw
wensen.

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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© Johan Jacobs

Vrijdag 8 mei 2015
20.30 uur / CC De Herbakker - Eeklo

op locatie

10 jaar Te Gek!?

Manische mannen
Marcel Vanthilt, Wannes Cappelle, Stefaan Degand, Guy Swinnen en
de leden van De Laatste Showband trekken de boer op met Manische
mannen. Tijdens deze muziektheatervoorstelling op teksten van onder
meer Hugo Matthysen zullen je haren ten berge rijzen maar zullen ook je
sluitspieren op de proef worden gesteld.
10 jaar Te Gek?! komt niet naar CC Den Hoogen Pad maar wel naar
CC De Herbakker in Eeklo. Je kan echter wel je tickets kopen via ons.

€ 22 (VVK)
€ 20 (KABO)
€ 19 (GABO)

seizoen 2014-2015
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Woensdag 13 mei 2015
20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

Begijn Le Bleu

Ontploft!

Begijn Le Bleu vertelt over Pol De Smet, een plattelandsjongen die
noodgedwongen moet strijden tegen Den Duits. Het relaas is hier en daar
doorspekt met een humoristische knipoog.
De voorstelling en de begeleidende soundscape voeren je mee naar
’14 – ’18. Begijn Le Bleu is een verhalenverteller pur sang. Ontploft! is
ontstaan op basis van getuigenissen en in samenwerking met het In
Flanders Fields Museum in Ieper.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)
seizoen 2014-2015
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uit·schie·ter de; m,v -s
iets dat opvalt door kwaliteit
Liefhebber van podiumkunsten?

tot ontdekken. Mét een gerust

Ook dit seizoen word je in het

hart, want alle voorstellingen

Meetjesland getrakteerd op een

werden afzonderlijk geselecteerd

breed en gevarieerd aanbod!

door de Meetjeslandse

Keuze genoeg dus, maar misschien

programmatoren. Kwaliteit

wringt daar het schoentje? Het is

gegarandeerd!

immers niet altijd makkelijk om
door het bos de bomen te zien en
te kiezen uit het ruime aanbod…

Je vindt UITSCHIETERS op podia
in het hele Meetjesland. Surf naar
www.uitschieter.be voor alle

Geen nood, het label UITSCHIETER

voorstellingen en lees er meer

wijst je de weg!

over in de aparte folder.

Met dit label worden relatief

PaRTnERS:

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

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

jeugdfilm
2014-2015

Ook in het seizoen 2014-2015 is er iedere maand een leuke
jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad. Deze films beginnen telkens
om 14.00 uur. Halverwege wordt een korte pauze voorzien.
Prijs per toeschouwer: € 2.
Opgelet: kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder
begeleiding in de zaal.

www.denhoogenpad.be

Woensdag 9 juli 2014 duur: 99 min.

The Croods

Een prehistorisch komisch avontuur
dat ’s werelds eerste familie volgt op
een ongelooflijk avontuur doorheen
spectaculaire landschappen en met
fantastische wezens.

Woensdag 20 augustus 2014 duur: 83 min.

Zambezia

De jonge valk Kai verlaat voor de
eerste keer het nest en maakt een
spannende tocht naar de vogelstad
Zambezia. Al snel blijkt dat de
dappere Kai er alles aan zal moeten doen om Zambezia te redden.

Woensdag 17 september 2014 duur: 96 min.

Turbo

Turbo is een hogesnelheidskomedie
over een slak die op ongelooflijke
wijze supersnel kan gaan. Turbo
beslist om zijn eigen droom na te
streven: de overwinning in de Indy 500-race.

Woensdag 8 oktober 2014 duur: 95 min.

Flits en het
magische huis
De jonge kater Flits belandt tijdens

een hevige storm in een mysterieus
huis van een oude tovenaar. Maar dan komt de oude tovenaar in het
ziekenhuis terecht en begint het avontuur.

seizoen 2014-2015
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Woensdag 12 november 2014 duur: 91 min.

Free Birds

Reggie is een sympathieke maar naïeve
kalkoen. Hij wil niet opgegeten worden
tijdens de feestdagen en broedt op een
waanzinnig plan om zijn gevederde
vrienden te helpen ontsnappen.

Woensdag 10 december 2014 duur: 102 min.

Frozen

De dappere Anna onderneemt samen
met de ruige bergbewoner Kristoff
en zijn trouwe rendier Sam een
legendarisch avontuur om Anna’s zus
Ella te vinden en het koninkrijk Arendelle te redden.

Woensdag 14 januari 2015 duur: 98 min.

Verschrikkelijke
ikke 2
Bereid je voor op nog meer
ondeugende Minions in deze

animatiefilm voor de hele familie: Verschrikkelijke ikke 2.

Woensdag 18 februari 2015 duur: 105 min.

Monsters
University
Mike en James zijn een

onafscheidelijke duo maar dat was
niet altijd het geval. Deze film vertelt het verhaal van hoe ze elkaar eerst
niet konden uitstaan maar uiteindelijk toch beste vrienden werden.

seizoen 2014-2015
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Woensdag 11 maart 2015 duur: 105 min.

De Smurfen 2

Gargamel wil de magische krachten
van de Smurfen bemachtigen. Daarom
kidnapt hij de Smurfin en brengt
haar naar Parijs. Het is aan de andere
Smurfen om de Smurfin te redden.

Woensdag 8 april 2015 duur: 104 min.

Epic

Een tienermeisje wordt
getransporteerd naar een bosrijke
omgeving waar er een strijd heerst
tussen goed en kwaad. Ze neemt de
taak op zich om de wereld te redden.

Woensdag 6 mei 2015 duur: 91 min.

Planes

Dusty is een razendsnel
sproeivliegtuig dat ervan
droomt om deel te nemen aan de
allerspannendste luchtrace rondom
de wereld. Maar Dusty heeft wat aanmoediging nodig om zijn droom te
bereiken.

Woensdag 10 juni 2015 duur: 94 min.

Tarzan

Tarzan groeit op in de jungle volgens
de wetten van de natuur. Tien jaar
lang ontmoet hij geen andere mensen
maar dan, op een dag, ontmoet hij
Jane. Haar reisgezel William heeft echter snode plannen.

seizoen 2014-2015
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Praktische info
CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16B / 9991 Adegem
050 71 00 21 / cultureelcentrum@maldegem.be
www.denhoogenpad.be

tickets
online via www.denhoogenpad.be
Vanaf maandag 16 juni kan je online tickets bestellen via
www.denhoogenpad.be.
Keuze uit een aantal betalingswijzen: overschrijving, onlinebanking, VISA
,... Opgelet: afhankelijk van de betalingswijze wordt er een extra kost
aangerekend.

Loket CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16B / 9991 Adegem
050 71 00 21 / cultureelcentrum@maldegem.be
openingsuren: ma – vr: 09.00 – 12.00 uur / woe: 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.

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.

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.
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abonnementen
KABO
KABO – klein abonnement – stel je zelf samen met minimaal drie vrij te
kiezen voorstellingen.

GABO
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 en is aangeduid met de
vermelding (KABO) en (GABO).

blijf op de hoogte
Stuur je e-mailadres 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
www.facebook.com/denhoogenpad? Zo ben je steeds op de hoogte van
het laatste nieuws over onze programmatie.

bereikbaarheid
Met de fiets
CC Den Hoogen Pad is makkelijk met de fiets te bereiken. Er is een
fietsenstalling waar je je fiets veilig kan 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 ter hoogte van CC Den Hoogen Pad.
Voor meer info, bel 09 210 94 94.
De dichtstbijzijnde gewone bushalte is ‘Adegem-Dorp’ van lijn 58 en 58S.
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Met de auto
Kom je met de auto? Geen probleem, er is een ruime en gratis parking
beschikbaar.
^ Aardenburg (NL)

N49
< Knokke

N49

Maldegem
Eeklo

Adegem

E40

< Aalter

N44

N9

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 uw activiteit of evenement? Wellicht is een van de
gemeentelijke zalen een ideale locatie hiervoor.
Surf naar www.maldegem.be/gemeenschapscentrum en ontdek welke
zalen Gemeente Maldegem ter beschikking heeft. Je vindt er ook de
technische fiche van CC Den Hoogen Pad en het aanvraagformulier terug.

activiteiten externen
Naast de eigen programmatie zijn er nog veel meer activiteiten
in CC Den Hoogen Pad. Er zijn 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 op de online kalender op www.denhoogenpad.be.
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colofon
Redactie
Programmatiecomité CC Den Hoogen Pad:
•

Caroline Ackaert

•

Koen Geerinckx

•

Piet Blomme

•

Isabel Ginneberge

•

Vic Blomme

•

Marc Maeyens

•

Gaby Bruyninckx

•

Claude Nobus

•

Ludwig De Backer

•

Peter Rooze

•

Jan De Keyser

•

Frank Sierens

•

Inge De Roose

•

Mieke Timmerman

•

Rebecca Derudder

Vormgeving
mozesmedia.be

Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Maldegem

www.denhoogenpad.be
www.facebook.com/denhoogenpad

Kalender
VR 11 JUL 2014

op locatie

Charme! & Senne Guns c Concert op de Markt ............ 4

VR 10 OKT 2014 Tátake! Taiko ......................................................................................5
VR 17 OKT 2014 The Sloofs & Kenji Minogue c Jonge Snaken .....................6
ZA 25 OKT 2014 Gili c CTRL ............................................................................... 7
VR 14 NOV 2014

Ed Kooyman en Stampen & Dagen c Yihaaa! ................. 8

VR 5 DEC 2014

Hans Van Cauwenberghe c Brodeck ................................ 9

ZO 7 DEC 2014 Sinterklaasvoorstelling met Klutske ..................................... 10
VR 12 DEC 2014 Vitalski c Daar sta iemand ..................................................... 11
ZA 27 DEC 2014 Isolde et les Bens c Soirée Surprise ......................................12
ZO 11 JAN 2015

Lenny Kuhr c Wie ben je ................................................ 13

ZA 24 JAN 2015 Fred Delfgaauw c Minder is meer ....................................... 14
DO 29 JAN 2015 Gedichtendag ..........................................................................15
VR 13 FEB 2015

VRT Bigband & Marijn De Valck c Valentijnsvoorstelling..16

VR 6 MAA 2015 Steven Goegebuer c Man van de wereld................................ 17
VR 13 MAA 2015 Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen & Leki c
Prachtig nieuw lief.................................................................. 18
ZO 22 MAA 2015

Piv Huvluv c Stand-up 4 Kids ........................................ 19

ZO 12 APR 2015

Arte Amanti....................................................................... 20

VR 17 APR 2015 David Galle c Overleven in de chaos......................................21
VR 1 MEI 2015

The Lunatics c De Grote Lenteshow ............................... 22

VR 8 MEI 2015

10 jaar Te Gek!? c Manische Mannen ............................. 23

WOE 13 MEI 2015

Begijn Le Bleu c Ontploft! ..................................................... 24

