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Beste cultuurliefhebber
Het nieuwe seizoen 2015-2016 van CC Den Hoogen Pad is een feesteditie! Het cultureel
centrum viert op 27 januari 2016 haar twintigjarig bestaan. Een porseleinen jubileum dus en
dat vieren we met een verrukkelijk programma. In deze brochure vind je subtiele hints naar
ons jubileum terug met de illustraties, zij vormen de rode draad doorheen ons feestjaar.
Maldegem heeft sinds kort een nieuwe huisstijl om de vernieuwde dynamiek in onze
gemeente te promoten. Die dynamiek blijkt ook uit de programmatie van het komende
seizoen: grote namen, creatieve concepten en nieuwe artiesten om te ontdekken. We
gaan verder met het project Jonge Snaken waarbij jongeren voor even de baas zijn en hun
talenten tonen.
Seizoen 2015-2016 wordt een seizoen met nog grotere namen dan de afgelopen negentien
jaar. Eigenwijze comedy, klassiek, pop- en rockmuziek, pakkende monologen en wervelend
theater. Dat alles – en meer – kan je verwachten in CC Den Hoogen Pad. Daarom wil ik ook
graag alle vrijwilligers en medewerkers bedanken. Want dankzij hun inzet en enthousiasme
kan je de komende maanden opnieuw (top)cultuur beleven vlakbij je eigen deur.
Veel plezier bij het ontdekken van het programma en tot binnenkort in CC Den Hoogen Pad!
Frank Sierens
Voorzitter programmatiecomité – schepen van Cultuur
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SEIZOEN
2015-2016

op locatie

VR 3 JUL 2015 Bandits | Jonge Snaken @ Al onder de Rock
ZA 11 JUL 2015 De Post & DuSt | Concert op de markt
VR 16 OKT 2015 Radio Guga | INTEAM
VR 23 OKT 2015 Koen Dewulf | Ecocriet
VR 13 NOV 2015 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2015 (try-out)
VR 20 NOV 2015 Alain Coninx | Coninx’ smaak
ZO 6 DEC 2015 Sinterklaasvoorstelling | Piet Pepito op zoek naar het
liedjesboek
VR 11 DEC 2015 Theater aan de Stroom | Het Diner
VR 18 DEC 2015 De Bende van Arne en Nasrien | Jonge Snaken for X-mas

DO 28 JAN 2016 Gedichtendag | Hommage aan Toon Hermans
VR 12 FEB 2016 Valentijnsvoorstelling met Wendy Van Wanten | Intiem
ZA 27 FEB 2016 Jean Paul Van Bendegem, Kurt Defrancq
en Ann Verhelst | VERF!
VR 4 MAA 2016 Goes & de Gasten | OnsKentOns
VR 18 MAA 2016 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren
ZO 10 APR 2016 Gents Madrigaalkoor | Ein deutsches Requiem
VR 15 APR 2016 Ygor uit Poperinge | 30 Februari
ZA 30 APR 2016 De Riddershow | Pas geridderd!
VR 6 MEI 2016 Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal |
De toverfluit in een note(n)dop
VR 20 MEI 2016 ABBA Gold | Tribute to ABBA
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vrijdag
3 jul. 2015

19.30 uur
Sint-Annapark Maldegem

Jonge Snaken @ Al onder de Rock

Rock
& pop

Bandits
CC Den Hoogen Pad wil via het project Jonge Snaken jongeren even de teugels in handen
geven. Op vrijdag 3 juli komen de populaire rockers van Bandits naar Maldegem. De vier
jonge gasten spelen elk op hun eigen instrument, schrijven muziek en veroveren ieder hart
met hun optredens.
Op Al onder de Rock van Maldegem in het Sint-Annapark brengen ze hun eigen hits,
spitsvondige medleys en mash-ups. Het wordt een niet te missen concertavond. Na Bandits
staat die avond ook ACE & The Jokers op het podium van Al onder de Rock van Maldegem.
GRATIS TOEGANG
Al onder de Rock van Maldegem is een organisatie van het Comité voor Initiatief.
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© Kathleen Michiels

zaterdag
11 jul. 2015

20.00 uur
Markt Maldegem

Concert op de markt

Rock
& pop

De Post & DuSt
Naar jaarlijkse traditie vieren we 11 juli met een concert op de markt. Opnieuw verwennen
we je met een dubbel avondconcert dat om 20.00 uur start met De Post, gevolgd door DuSt.
De Post is het muzikale project van acteur Koen De Graeve (Loft, …). Al beweert hij zelf dat
hij eigenlijk een zanger is die acteert, en niet andersom. Zijn debuut Naar Frankrijk laat
vermoeden dat daar waarheid in zit. De Post brengt popmuziek en rocktechno en dansbare
deunen met existentiële wanhoop. Over brieven naar lieven en broeken die barsten van lust,
van taart.
Nadien zorgt de Maldegemse band DuSt om 21.30 uur voor de ideale afsluiter van de avond.
Zij brengen muziek van The Andrew Sisters, Amy Winehouse, Bruno Mars en vele anderen.
GRATIS TOEGANG
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© Filip Naudts
Shutterstock

vrijdag
16 okt. 2015

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Radio Guga

INTEAM

Rock
& pop

Guga Baúl is een getalenteerd stemmenimitator (Tegen de Sterren op) en kan hiermee
talloze avondvoorstellingen vullen. Maar hij heeft nog andere pijlen op zijn boog. Samen
met een fantastische live band trekt Guga volledig de muzikale kaart. Hij kruipt in de huid
van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden.
Heb je geen tijd of teletijdmachine om Bob Marley, The Beatles, Elvis Presley, Gorki,
Stromae of Arno aan het werk te zien? Met Radio Guga zie je alle artiesten met hun
grootste hits op eenzelfde podium.
Het concept van Radio Guga houdt het midden tussen een cover- en een tributeband.
Verwacht je aan straffe livemuziek, uiteraard met zangimitatie en de nodige humor.
€ 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 (KABO), € 22 (-26 & GABO)
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© Digfot JB

vrijdag
23 okt. 2015

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Koen Dewulf

Ecocriet

Comedy

Ecocriet is een door Koen Dewulf nieuw samengesteld woord, afkomstig van ecologie en
hypocriet.
Hij is een man van 35 en wil wel zijn best doen maar dat lukt niet altijd. Ecocriet is een fijn
besnaarde comedyvoorstelling over Spaanse komkommers, pelletkachels en het uitsterven
van de mensheid. Maar ook gewoon over zijn vader, zijn belastingaangifte en dat kleine
plekske onderaan zijn voet. En dat alles met hier en daar een lied om even bij stil te staan.

“Koen weet zijn publiek mee te nemen in een universum waar de lach regeert.”
Goes & de Gasten
€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), € 10 (-26 & GABO)
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© Johannes Vandevoorde

vrijdag
13 nov. 2015

20.30 uur
Concertzolder Oud Sint-Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Michael Van Peel

Van Peel overleeft
2015 (try-out)

Comedy

2015. Zeventig jaar vrede in Europa. De Zweedse coalitie steekt eindelijk in elkaar, iedereen
is Charlie, de Islamitische Staat zit met een serieus begrotingstekort en de Vlaamse leeuw
ligt te spinnen in zijn mand. Maar schijn bedriegt. Een ding is zeker, er gaan koppen rollen.
Met of zonder hulp van mannen met baarden.
De eindejaarsconference van Michael Van Peel is intussen een vaste waarde in
theaterzalen, op radio en televisie. In Maldegem zien we Michael in volle voorbereiding
voor zijn conference van 2015.
In het voorprogramma warmt Kamal, finalist Humo’s Comedy Cup 2014, je lachspieren op.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (-26 & GABO)
i.s.m. Canvas, Radio 1, Arenbergschouwburg en Café The Joker
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© Marco Mertens

vrijdag
20 nov. 2015

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Alain Coninx

Coninx’ smaak

Solo

Smaakmaker en voormalig televisiepresentator Alain Coninx is een pleitbezorger van
het goede leven zonder al te veel franjes. Kwaliteit zonder al te veel gekunsteldheid. Aan
de hand van zijn persoonlijke culinaire biografie vertelt hij over zijn eerste spaghetti, zijn
eerste échte spaghetti tot zijn allerbeste spaghetti. Onderweg komt de blijde intrede van de
tiramisu en de herwaardering van de stoofpot en ossenstaart aan bod.
Bierdegustatie
Door de samenwerking met de Maldegemse ambachtelijke bierbrouwersvereniging
Ambibrew, kan je tijdens deze lezing drie degustatieglaasjes met bijzonder streekbier
proeven. Deelname kost € 4,50, is niet inbegrepen in de ticketprijs en betaal je afzonderlijk
op de avond zelf. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 18 november.
Bier drink je met verstand, zorg ervoor dat je op een veilige manier thuis geraakt.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (-26 & GABO)
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© Ruud Ploeg

zondag
6 dec. 2015

15.00 uur
CC Den Hoogen Pad

Sinterklaasvoorstelling

Piet Pepito op zoek
naar het liedjesboek

Kids

Piet Pepito is voor het eerst in België, wat best wennen is als je altijd in Spanje woont.
Omdat Pepito graag de liedjespiet wil worden, moet hij alle Sinterklaasliedjes instuderen en
zingen voor Sinterklaas. Als Pepito dat goed doet, krijgt hij zijn diploma. Maar oh nee, Piet
Pepito kan nergens het grote liedjesboek vinden! Gelukkig is er naast het Pietenhuis een
nieuw meisje komen wonen, Annabel. Zal zij Piet Pepito kunnen helpen?
Zorg dat je er zeker bij bent want de Sint brengt voor alle kinderen een cadeautje mee!
Muziektheater Kom Van Het Dak Af zorgt steeds voor een fantastisch familiespektakel.
€ 6 (ENKEL IN VVK)
INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK EN KAN TOT EN MET DINSDAG 1 DECEMBER.
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© Ilse Hendrickx

vrijdag
11 dec. 2015

20.30 uur
CC Den hoogen Pad

Theater aan de Stroom

Het Diner

Theater

Twee broers dineren samen met hun echtgenotes in een klasserestaurant. Maar het wordt
een diner met een missie. Hun kinderen hebben iets uitgespookt dat hun toekomst kan
verwoesten. Hoe gaan de ouders hen beschermen tegen de gevolgen van hun daden. En
kunnen ze ook hun eigen leven en carrière redden?
De ene vader is een succesvolle politicus met kans op een ministerpost, de andere een
ontslagen leraar die last heeft van driftbuien. De spanning tussen de koppels stijgt, terwijl de
overijverige gerant kwistig zijn weetjes over de opgediende spijzen en dranken rondstrooit.
Het Diner is een theaterbewerking van de gelijknamige wereldwijde bestseller van Herman
Koch. Het is een adembenemende thriller met de nodige dosis humor die elke ouder een
spiegel voorhoudt.
€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (-26 & GABO)
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vrijdag
18 dec. 2015

17.00 uur
CC Den Hoogen Pad

De Bende van Arne en Nasrien

Jonge Snaken
for X-mas

Rock
& pop

Mag het wat meer zijn in 2015? Als het van De Bende afhangt wel. Meer muziek, meer
ambiance en meer gekte voor jong en oud!
De Bende werkt aan een nieuwe knotsgekke liveshow waarin ze als een muzikale pletwals
over het publiek heen raast. Met hits van vroeger en nu bereiken ze zowat iedereen van 3
tot en met 103 jaar.
Dansen en meezingen is niet meer genoeg. De Bende gaat er los over!
GRATIS TOEGANG

seizoen 2015-2016

13

donderdag
28 jan. 2016

20.00 uur
CC Den Hoogen Pad

Gedichtendag

Hommage aan
Toon Hermans

Poëzie

Ieder jaar is Gedichtendag de 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 met deze
Hommage aan Toon Hermans. Lissa Meyvis zingt zijn mooiste liedjes en Herman Van Hove
vertelt over zijn wonderlijke jaren als vriend en manager van Toon Hermans.

“Herman’s portret van Hermans is authentiek, onthullend, grappig en emotioneel tegelijk (…) Voor
de liedjes zet Van Hove een geheim wapen in: de frisse zangeres Lissa geeft het zorgvuldig geselecteerde
Toon-repertoire een nieuwe invalshoek. De wisselwerking tussen vertelling en muziek is hartveroverend.” -– Bart Peeters
€ 6 (VVK & ADK)
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vrijdag
12 feb. 2016

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Valentijnsvoorstelling
met Wendy Van Wanten



Intiem
Iris Vandenkerckhove alias Wendy Van Wanten gaat de uitdaging aan om culturele
centra te veroveren met een intiem theaterconcert. Niet alleen wil ze haar trouwe fans
bekoren maar het is ook een unieke kans om de veelzijdigheid van deze Vlaamse artieste
te ontdekken. Een puur concert met Wendy’s favoriete songs en tussendoor enkele
verrassende anekdotes, begeleid door pianist Bart Buyle. Met Intiem zal ze zonder twijfel de
gevoelige snaar weten te raken.
Valentijnsbuffet
Vanaf 19.00 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet (€ 20 p.p.).
De prijs voor het buffet is niet inbegrepen in de ticketprijs maar betaal je afzonderlijk op
de avond zelf. Geef bij je reservatie aan of je al dan niet deelneemt aan het buffet.
Inschrijven kan tot en met 9 februari.
€ 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 (KABO), € 11 (-26 & GABO)
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© Benny De Grove

zaterdag
27 feb. 2016

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Jean Paul Van Bendegem, Kurt Defrancq
en Ann Verhelst

Theater

VERF!
Net als in het lachontlokkende theaterstuk Au Coeur Volant vliegen Kurt Defrancq en
Jean Paul Van Bendegem elkaar opnieuw in de haren. Samen met theatermaker Herwig
Deweerdt duiken ze in VERF! onder in de wereld van de schone kunsten, op zoek naar
vervalsingen en plagiaat. Ze slaan elkaar om de oren met verschillende argumenten en
bekvechten met elkaar. De moderator, actrice Ann Verhelst, houdt hen nog net in de hand.
Maar ook van het publiek verwachten ze een deelname in de clash of art, een
uitgebalanceerde mix van ernst en humor waar het spelplezier van afdruipt.
€ 14 (VVK) , € 17 (ADK), € 13 (KABO), € 11 (-26 & GABO)
Een voorstelling met de actieve steun van het Vermeylenfonds.
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© Barbara Masson

vrijdag
4 maa. 2016

20.30 uur
De Poermolen
Paardenkerkhof, 9990 Maldegem

Goes & de Gasten

OnsKentOns

Dialect

Het dagelijkse leven observeren en de essentie ervan gebruiken als inspiratie voor
beklijvende songs, dat is waar het om draait bij Michel Goessens.
Goes & de Gasten laten je kennismaken met hun nieuw werk OnsKentOns. Goes voegt
hiermee terug heel wat werken toe aan zijn oeuvre. Zijn vaste begeleidingsband De Gasten
zorgt voor de muzikale inkleding. Ze nemen je mee op hun tocht door la Flandre profonde
met teksten die geworteld zijn in de Vlaamse klei. En dat in het Sleins, een taal die even
muzikaal is als pakweg het Engels en het Frans.
€ 9 (VVK), € 12 (ADK) , € 8 (KABO), € 6 (-26 & GABO)
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© Koen Broos

vrijdag
18 maa. 2016

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Nele Bauwens

Ik moet beter
luisteren

Solo

In Ik moet beter luisteren staat Nele Bauwens alleen op het podium met nostalgische
verhalen uit haar kindertijd in het wonderlijke Pajottenland. Die verweeft ze met
hartstochtelijke uitlatingen, grappige observaties en de nodige zelfspot over haar complexe
liefdesleven in de grootstad.
In deze heerlijke autobiografische solovoorstelling neemt Nele je mee en speelt ze zich
een weg recht naar het hart en de lachspieren. Snelle bochten met opzwepende theatrale
scènes worden afgewisseld met sluit-gerust-je-ogen-chansons die Nele zelf begeleidt op
haar Wurlitzer-piano.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (-26 & GABO)
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© Filip Dujardin

zondag
10 apr. 2016

15.00 uur
Sint-Adrianuskerk
Adegem-Dorp, 9991 Adegem

Gents Madrigaalkoor

Ein deutsches
Requiem

Klassiek

In de laatromaanse Sint-Adrianuskerk brengt het Gents Madrigaalkoor het fantastische
Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms (1833-1897). Je hoeft geen kenner van
klassieke muziek te zijn om stil te worden van deze muzikale parel.
De door Brahms gecomponeerde versie met vierhandige piano (quatre-mains) is geen
treurmuziek maar biedt troost aan wie achterblijft. Het wisselt af tussen de monumentale
emotie en het meest intieme verdriet. Ein deutsches Requiem laat niemand onberoerd.
€ 17 (VVK), € 20 (ADK), € 16 (KABO), € 14 (-26 & GABO)
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© Ellen Vileyn

vrijdag
15 apr. 2016

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

Ygor uit Poperinge

30 februari

Comedy

‘Dertig februari’ is een begrip,
een dag, een rare dag,
zo‘n dag waarop alles fout loopt,
het hoeft niet eens februari te zijn,
het kan ook in oktober, in april, mei…
geen mens die eraan ontsnapt,
ook voor mij is het af en toe ‘dertig februari’
Ygor is het alter ego van Filip Haeyaert, een kleine man uit Poperinge met een blonde
krullenkop en aardig wat pluimen op z’n muts. Hij wisselt hilarische vertellingen af met
absurde liedjes. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde op de Vlaamse
comedyscène.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (-26 & GABO)
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zaterdag
30 apr. 2016

15.00 uur
Zaal Kanunnik Andries
Kloosterstraat, 9992 Middelburg

De Riddershow

Pas geridderd!

Comedy

Jan en Marc zijn net tot ridder geslagen. Hun kasteel vol gangen en diepe kelders lijkt wel
een doolhof. Terwijl ze op zoek zijn naar elkaar, tuimelen ze van de ene vreemde situatie in
de andere. De twee ridders popelen om te kunnen strijden en voor ze het weten staan ze
oog in oog met geslepen zwaard.
Jan en Marc Breban treden al min of meer hun hele leven samen op en brengen
familievoorstellingen waar iedereen plezier aan beleeft: toffe verhalen, visueel en fysiek
spel voor kinderen en kwinkslagen voor ouders en grootouders. Steeds met interactieve
momenten en stevige porties clownerie.
€ 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 (KABO), € 6 (-26 & GABO)
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© Tomas Vandecasteele

vrijdag
6 mei 2016

20.30 uur
Sporthal De Berken
(Cafetaria)
Kleitkalseide 109A, 9990 Maldegem

Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en
Piet Van Bockstal

Klassiek

De Toverfluit in
een note(n)dop
Die Zauberflöte is wellicht de bekendste opera die Mozart ooit schreef. Een complex verhaal
vol symboliek, prachtige melodieën, humor, dood, verderf en halsbrekende virtuositeit.
Die Zauberflöte heeft het allemaal.
In De Toverfluit in een note(n)dop brengen hoboïsten Bram Nolf en Piet Van Bockstal samen
met actrice Maaike Cafmeyer een pocketversie van dit geniale meesterwerk. De tekst is een
Maaike Cafmeyeriaanse lezing van het oorspronkelijke libretto.
Daarnaast maken de hoboïsten ook uitstapjes naar de twintigste eeuw met muziek van
onder meer Benjamin Britten, Isang Yun en Heinz Holliger.
€ 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 (KABO), € 6 (-26 & GABO)
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vrijdag
20 mei 2016

20.30 uur
CC Den Hoogen Pad

ABBA Gold

Tribute to ABBA

Pop

ABBA had alles wat een band zich wensen kon: fantastische nummers, geweldige
muzikanten en spetterende shows. Logisch dat ze na dertig jaar nog steeds populair zijn.
Het repertoire van ABBA blijft een masterclass in popmuziek. Weinig zangeressen halen
de hoge en lage tonen van Agnetha en Frida, en ook Björn en Benny zijn nog steeds een
inspiratiebron voor hedendaagse popmuzikanten.
ABBA Gold is een hommage aan de muziek van ABBA in zijn originele vorm: twee vrouwen,
fantastische klassiekers en een snedige rock-‘n-rollband. Met de originele leden uit de
cast van de Mamma Mia! Musical London wordt het een feest. Haal alvast je jeans met
olifantenpijpen uit de kast!
€ 21 (VVK), € 24 (ADK), € 20 (KABO), € 18 (-26 & GABO)
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JEUGDFILM
2015-2016
Iedere maand is er een leuke jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad. Deze 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.
 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding in de zaal.

woensdag 8 jul. 2015

 95 min.

Het regent gehaktballen 2
In de tweede animatiefilm over de
avonturen van uitvinder Flint, probeert
hij samen met zijn vrienden om een
voedselmakende machine te stoppen.
Maar die voedselwezens zijn niet bepaald
vriendelijk.

woensdag 12 aug. 2015

 102 min.

Rio 2
Jewel vindt dat de kinderen moeten
leren leven zoals echte vogels in het
Amazonegebied, dus verlaten ze hun
perfecte leventje in Rio de Janeiro. Maar
daar verloopt niet alles van een leien dakje
voor Blu, Jewel en de kinderen.
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woensdag 16 sep. 2015

 84 min.

Koemba
Zebraatje Koemba heeft vanaf zijn
geboorte maar de helft van zijn strepen
waardoor de kudde hem uitsluit. Bij een
extreme droogte offert hij zich op om op
zoek te gaan naar de beroemde waterput
waar de eerste zebra’s hun strepen
kregen.

woensdag 14 okt. 2015

 95 min.

Manolo’s magische reis
Manolo is een jongen die niet weet of hij
zijn hart moet volgen of moet doen wat
zijn ouders van hem verwachten. Voor hij
kiest, gaat hij op een avontuur waarbij hij
zijn grootste angsten onder ogen zal zien.

woensdag 18 nov. 2015

 83 min.

Planes 2
Wereldberoemde luchtracer Dusty krijgt
te horen dat zijn motor beschadigd is
waardoor hij misschien nooit meer kan
racen. Hij moet zijn plannen wijzigen
en komt terecht in de wereld van
brandbestrijding in de lucht.

woensdag 9 dec. 2015

 92 min.

Pinguïns van Madagascar
De vier pinguïns Skipper, Rico, Kowalski
en Private bundelen hun krachten met
spionagedienst North Wind. Samen
nemen ze het op tegen de kwaadaardige
Dr. Octavius Brine.
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woensdag 13 jan. 2016

 95 min.

Paddington
Een jonge beer uit Peru reist op z’n eentje
naar Londen, op zoek naar een nieuw
leven in de stad. Maar het is er helemaal
niet zo gemakkelijk als hij dacht. Tot hij de
familie Brown ontmoet.

woensdag 10 feb. 2016

 122 min.

Big Hero 6
Hiro Hamada blinkt uit in robottechnologie
maar geraakt samen met zijn broer
en vrienden in de problemen. Om het
mysterie op te lossen, verandert robot
Baymax de vrienden in een groep
hightech-helden.

woensdag 9 maa. 2016

 117 min.

Annie
Annie kwam als baby terecht bij een
gemene pleegmoeder die haar het leven
zuur maakt. Maar alles verandert wanneer
een New Yorkse kandidaat-burgemeester
Annie bij hem laat logeren.

woensdag 6 apr. 2016

 94 min.

Home
Een groep ruimtewezens moet vluchten en
is op zoek naar een nieuwe planeet om te
wonen. Ze verbergen zich op aarde. Maar
als een van de aliens de verstopplaats
verklapt, moet hij samen met een
tienermeisje op de vlucht.
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woensdag 4 mei 2016

 85 min.

The SpongeBob Movie:
Sponge out of water
Een mysterieuze slechterik heeft
Bikinibroek aangevallen. Aartsvijanden
SpongeBob en Plankton komen aan
land in de mensenwereld en moeten
samenwerken om hun eigen wereld te
redden.

woensdag 8 jun. 2016

 104 min.

Shaun het schaap
Shaun besluit een dag vrij te nemen en
plezier te maken maar hij krijgt meer actie
dan voorzien. Een vergissing met de boer,
een caravan en een zeer steile heuvel leidt
hen allemaal naar de Grote Stad.
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o.c.
de kleine beer
2015 - 2016

zaterdag 26 september 2015 | 20u

zaterdag 5 december 2015 | 20u

maandag 29 februari 2016 | 20u

Buurman

De schedelgeboorten

Tiny Legs Tim in duo

muzikale humor

foyerconcert

concert

zaterdag 24 oktober 2015 | 14u
maandag 14 december 2015 | 20u

zaterdag 12 maart 2016 | 20u

familieconcert

Lucy and the birds foyerconcert

The Duck Variations

zaterdag 24 oktober 2015 | 20u

zaterdag 16 januari 2016 | 20u

maandag 21 maart 2016 | 14u

The Bluebettes

Il Gardellino

The Bats

De Piepkes betogen

klassiekconcert

theater

the dansant

foyerconcert

zondag 25 oktober 2015 | 11u

Ursa aperitiefconcert
maandag 9 november 2015 | 20u

Nele needs a holiday
foyerconcert

maandag 25 januari 2016 | 20u

zaterdag 23 april 2016 | 20u

Roland

Het eenzame westen

foyerconcert

theater

maandag 15 februari 2016 | 20u

Belgische fabels
Frank Adam foyertheater

Zaterdag 29 augustus | 18u30
Markt Oedelem
EDGAR / ALPHA WHALE /
MOUNTAIN BIKE / LEMON
DJ JENS DE KETELAERE
C. Marichalstraat 5 - 8730 Beernem | dekleinebeer@beernem.be | www.beernem.be
reservatie: 050 79 99 08

verrassend
prOgramma
Kaarten (vanaf 23/06) en info:
Dienst vrije Tijd – Cultuur,
Dorpsstraat 122, B - 8340 Sijsele
+32 (0)50 28 84 55
vrijetijd@damme.be

2015 // 2016

Lucas Van Den Eynde - Janne Desmet - Kurt Defrancq
Jos Verbist - FLIP KOWLIER - Tom Ternest - Jelle Cleymans
Ruth Beeckmans - Carry Goossens - Els Trio - Titus De Voogdt
Jenne Decleir - frivole framboos

DAMME

DE CULTUURFABRIEK
Stationsstraat 22, B - 8340 Sijsele

Tickets
Online via www.denhoogenpad.be
Vanaf dinsdag 9 juni kan je online tickets bestellen via www.denhoogenpad.be.
Keuze uit een aantal betalingswijzen: overschrijving, onlinebanking, VISA …
 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
 dinsdag – vrijdag: 09.00 – 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
van 21 december tot en met 3 januari.
 Enkel cash betalen is mogelijk.

Bij reservatie worden je adres en telefoonnummer in ons klantenbestand opgenomen. Dit
uitsluitend om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kan jouw gegevens steeds
opvragen, corrigeren of laten schrappen, overeenkomstig de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van 8.12.1992.

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 gele klevertje van de mutualiteit.

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).
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Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief
Stuur je e-mailadres naar cultureelcentrum@maldegem.be of schrijf je in op onze
maandelijkse nieuwsbrief via www.denhoogenpad.be. We houden je via e-mail op de
hoogte van onze voorstellingen.

Facebook
Ben jij 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. Er is een ruime 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 Adegem Cultureel Centrum ter hoogte van CC Den
Hoogen Pad. Voor meer info, bel 09 211 91 91 of surf naar www.delijn.be/maldegem.
De dichtstbijzijnde bushalte is Adegem-Dorp van lijn 58 en 58S.

Auto
Kom je met de auto? Geen probleem, er is een ruime en gratis parking beschikbaar.
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Achter de schermen
Groepen of scholen zijn welkom in CC Den Hoogen Pad voor een geleid bezoek achter
de schermen. Voor info en 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
voor jouw event.
Surf naar www.maldegem.be en ontdek welke zalen Gemeente Maldegem ter
beschikking heeft. Je vindt er ook de technische fiche van CC Den Hoogen Pad en het
aanvraagformulier. 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.
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.

Colofon
Programmatiecomité CC Den Hoogen Pad
Caroline Ackaert

Jan De Keyser

Claude Nobus

Filip Baes

Inge De Roose

Peter Rooze

Piet Blomme

Rebecca Derudder

Frank Sierens (voorzitter)

Vic Blomme

Koen Geerinckx

Emanuel Sys

Gaby Bruyninckx

Isabel Ginneberge

Mieke Timmerman

Ludwig De Backer

Marc Maeyens

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Marleen Van den Bussche
Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem

Vormgeving
de-formatie.be

Illustraties
Laura Bergans
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CC Den Hoogen Pad




Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem
050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be



dinsdag – vrijdag: 09.00 – 12.00 uur + woensdag: 14.00 – 17.00 uur
www.denhoogenpad.be



www.facebook.com/denhoogenpad

college@

SEIZOEN 2015-2016
VR 3 JUL 2015 Bandits | Jonge Snaken @ Al onder de Rock
ZA 11 JUL 2015 De Post & DuSt | Concert op de markt
VR 16 OKT 2015 Radio Guga | INTEAM
VR 23 OKT 2015 Koen Dewulf | Ecocriet
VR 13 NOV 2015 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2015 (try-out)
VR 20 NOV 2015 Alain Coninx | Coninx’ smaak
ZO 6 DEC 2015 Sinterklaasvoorstelling | Piet Pepito op zoek naar het
liedjesboek
VR 11 DEC 2015 Theater aan de Stroom | Het Diner
VR 18 DEC 2015 De Bende van Arne en Nasrien | Jonge Snaken for X-mas
DO 28 JAN 2016 Gedichtendag | Hommage aan Toon Hermans
VR 12 FEB 2016 Valentijnsvoorstelling met Wendy Van Wanten | Intiem
ZA 27 FEB 2016 Jean Paul Van Bendegem, Kurt Defrancq en
Ann Verhelst | VERF!
VR 4 MAA 2016 Goes & de Gasten | OnsKentOns
VR 18 MAA 2016 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren
ZO 10 APR 2016 Gents Madrigaalkoor | Ein deutsches Requiem
VR 15 APR 2016 Ygor uit Poperinge | 30 Februari
ZA 30 APR 2016 De Riddershow | Pas geridderd!
VR 6 MEI 2016 Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal |
De toverfluit in een note(n)dop
VR 20 MEI 2016 ABBA Gold | Tribute to ABBA

