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Start ticketverkoop: woensdag 6 juni
CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16/B, 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
Wist je dat cultuur een positieve invloed heeft op lichaam en geest?
Een bezoek brengen aan een toneelvoorstelling of concert werkt
immers ontspannend. Bovendien is het een gelegenheid om tijd alleen
of in het gezelschap van vrienden of familie door te brengen, en ook
dat brengt rust in je hoofd.
Maar cultuur ontdekken stimuleert ook de ontwikkeling van onze
hersenen. Hoe eerder en hoe langer we met diverse vormen van
cultuur in aanraking komen, hoe beter. Kortom, cultuur is broodnodig
voor ons brein!
Kom proeven van het gevarieerde “menu” van CC Den Hoogen
Pad dat de Cultuurdienst samen met de vrijwilligers van het
programmatiecomité heeft samengesteld. We serveren voor elk
wat wils: voor jong én oud, zowel theater als muziek, zowel gevestigde
namen als nieuw talent.
Tot in CC Den Hoogen Pad!
Frank Sierens
voorzitter programmatiecomité
schepen van Cultuur
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ZO 1 JUL 2018
White Bird en l e W i s | Concert in het park
ZA 20 OKT 2018
Radio Guga
ZA 27 OKT 2018
Theatermakerij Het Eenzame Westen | Slachtinge
VR 16 NOV 2018
Freddy De Vadder | Freddy for president
ZO 18 NOV 2018
Kunstendag voor Kinderen
VR 7 DEC 2018
Bas Birker | Je moeder
VR 21 DEC 2018
Dimitri Leue en de familie Von Kapp | Jonge Snaken for X-mas

VR 18 JAN 2019
Han solo | Jubiléé
ZA 2 FEB 2019
Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski | Blauwboek
ZA 16 FEB 2019
Valentijn met David Vandyck | Dichtbij
VR 8 MAA 2019
Piv Huvluv | Zijn er nog vragen?
VR 22 MAA 2019
Jenne Decleir | Sacrale Vertellingen uit de volksmond (Dario Fo)
ZO 31 MAA 2019
Gents Madrigaalkoor | Passieconcert
ZO 14 APR 2019
Familievoorstelling Salibonani | Klaproos
VR 19 APR 2019
Els de Schepper | Els de Schepper heeft besloten er geen eind aan
te maken
VR 10 MEI 2019
Mercury Rising | Tribute to Queen

CC Den Hoogen Pad programmeert
niet alleen in eigen huis, maar trekt
ook op locatie.

Bij voorstellingen met dit
icoontje zijn ook kinderen
meer dan welkom!

pop

© Jordy Roeges

Concert in het park

White Bird en l e W i s
ZONDAG 1 JULI 2018, 14.30 UUR
SINT-ANNAPARK MALDEGEM

op locatie

Naar goede gewoonte vieren we de Vlaamse Feestdag met een aantal
optredens in het Sint-Annapark. Op zondagnamiddag 1 juli kan je
er vanaf 14.30 uur terecht voor Kermis op Rolletjes, nostalgische
kinderanimatie. Nachos & Burgers vergasten je op overheerlijke
burgers. Voor de mama’s en papa’s is er de mobiele koﬃebar
Caﬀè Cappuccio.
Om 15.00 uur treedt White Bird op. White Bird is Bert Van Renne,
omringd door een fantastische band (met Adegemnaar Thomas De
Schepper op gitaar). Met onder andere Zot van U brengt White Bird een
optreden vol pure popmuziek.
Aansluitend, omstreeks 16.30 uur, neemt niemand minder dan lokaal
supertalent Louis De Roo met l e W i s het podium over. De straﬀe
singersongwriter in wording met indrukwekkende stem, wiens talent
ook niet onopgemerkt bleef tijdens The Voice 2017.
Gratis toegankelijk
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© Pieter Verhaeghe

Radio Guga
ZATERDAG 20 OKTOBER 2018, 20.30 UUR
Radio Guga is de straﬀe festivalband rond maestroloog Guga Baul.
Guga is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave al
langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog
andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische
liveband trekt Guga nu volledig de muzikale kaart.
Trouw aan zijn talent kruipt hij in de huid en het strottenhoofd van de
meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden.
Verwacht je aan een straﬀe livefestivalband, maar uiteraard mét
zangimitatie én de nodige humor.
De hits én de maestro’s volgen elkaar in sneltempo op, allemaal live én
samen op één podium.
Radio Guga, Music Maestro!
Staand concert
€ 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 (KABO), € 22 (GABO en -26 jaar)
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Theater

In
West-Vhlet
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© Els Coppens

Theatermakerij
Het Eenzame Westen

Slachtinge

ZATERDAG 27 OKTOBER 2018, 20.30 UUR
Wanneer de elfjarige Ferdinand leeftijdsgenootje Bruno met een stok
twee tanden uit de mond slaat én daarbij geen berouw toont, moeten
de volwassenen praten. Dat vinden de ouders van het slachtoﬀer.
Dus komen de twee koppels samen om op een beschaafde manier te
zoeken naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn immers ruimdenkende,
fatsoenlijke mensen. Politiek correct ook. En verstandig.
De glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid slaat gauw om.
Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken en
wordt de menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.
God van de Slachting van Yasmina Reza is een komedie waarin kleine,
menselijke drama’s uitlopen in hilarische, bitterzoete taferelen.
THEATERMAKERY HET EENZAME WESTEN is Maaike Cafmeyer,
Lien De Graeve, Mathias Sercu en Tom Ternest.
€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO en -26 jaar)
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Comedy

© Filip Naudts

Freddy De Vadder

Freddy for president
VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018, 20.30 UUR
Na zijn opvallend nostalgische zijstap in Freddy on ice richt Freddy De
Vadder zijn nietsontziende blik (en zijn pijlen) opnieuw op de wereld
van nu. Want hij heeft een nieuw mikpunt gevonden voor zijn intussen
legendarische volkswijsheid: de politiek.
Als politici hun vak mogen degraderen tot wansmakelijk toneel, dan
mag een allround-performer als Freddy De Vadder zich ook inlaten
met politiek. Onder het motto “Wat Trump en co kunnen, kan ik
ook” gebruikt hij gretig de mechanismes van de selfmade politician.
Oneliners en gezwollen retoriek primeren al lang op inhoud, dus geeft
hij de huidige leidende klasse een koekje van eigen deeg.
Als vanouds zegt De Vadder opnieuw wat iedereen al jaren denkt. Dat
lijkt wel het mantra van een politicus, maar uit Freddy’s mond klinkt het
altijd net een ‘tikkeltje’ authentieker.
€ 18 (VVK), € 21 (ADK), € 17 (KABO), € 15 (GABO en -26 jaar)
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Familie

Kunstendag
voor kinderen
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
BIBLIOTHEEK MALDEGEM

op locatie

Tijdens Kunstendag voor kinderen kijk je niet alleen naar kunst, maar
doe je er zelf ook aan mee. Bibliotheek, jeugddienst en CC Den Hoogen
Pad slaan net als vorig jaar de handen in mekaar en zorgen voor een
leuk programma.
Wat het precies wordt? Dat wordt pas later bekend: het
volledige programma kan je vanaf het najaar ontdekken op
www.kunstendagvoorkinderen.be en www.denhoogenpad.be.
Gratis
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Comedy

© Studio Edelweiss

Bas Birker

Je moeder
VRIJDAG 7 DECEMBER 2018, 20.30 UUR
Over verse moeders, verse Belgen en belegen taboes
Acht jaar geleden verhuisde Bas van Tilburg naar Antwerpen. Hij
maakte meteen vrienden in de Vlaamse comedyscene en leerde hier
de vrouw van zijn leven kennen. Het voelde als thuiskomen.
Alles doet Bas om in te burgeren: creatief boekhouden, sluiproutes
zoeken om alcoholcontroles te omzeilen en kamperen voor de school
om zijn dochtertje in te schrijven.
Desondanks blijft hij een buitenstaander die ons, gekke Vlamingen,
observeert. Want wij leven met taboes en vragen ons de hele tijd af:
“Wat zullen de mensen denken?”. We zien een gesprek met de buur
over een overhangende tak escaleren tot een burgeroorlog. In ons
hoofd weliswaar, want de echte confrontatie zullen we nooit aangaan.
En laat dát nu net zijn waar Bas in uitblinkt: gewoon zijn gedacht
zeggen. Klinkt het niet, dan botst het. En botsen zal het in Je Moeder!
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)
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Kids

© Sara De Graeve

Dimitri Leue en de familie Von Kapp

Jonge Snaken for X-mas
VRIJDAG 21 DECEMBER 2018, 17.00 UUR

Er was eens… De familie Von Kapp.
De familie Von Kapp is bijzonder gul, zelfs volwassenen mogen aan boord.
Klein Duimpje roept: WAAR ZIJN DIE HANDJES?
Repelsteeltje steelt repels.
Dansende schoentjes zijn besmettelijk.
Assepoester krijgt dienstencheques.
Een biggetje bouwt een huisje van polyetheen.
Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met een spetterend
optreden. Vanaf 17.00 uur kan je in CC Den Hoogen Pad terecht voor
muziek en ambiance! Er is knotsgekke animatie en er zijn hapjes en
drankjes aan democratische prijzen.
Om 18.00 uur is het tijd voor Rock & Roll voor kinderen van elke maat
en soort met de familie Von Kapp. Dimitri Leue Von Kapp en zijn familie
werken met plezier op uw heupen. Ze zingen over sprookjes en het
publiek leeft nog lang en gelukkig.
Gratis
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Comedy

© Nick Proot

Han solo

Jubiléé
VRIJDAG 18 JANUARI 2019, 20.30 UUR
Hoera! Han solo staat tien jaar op de Vlaamse podia. En hem kennende
zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Géén stapje terug, maar een
tandje bij. Géén bloemen noch kransen, maar verbaal vuurwerk. Geen
klassieke ‘Best of’-show, maar een stevig buﬀet van oud materiaal met
nieuwe meningen én nieuw materiaal met aloude energie.
Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen wat los
én vasthangt, vindt Han solo het hoog tijd om kritisch terug te kijken
op zijn aanwezigheid in het comedylandschap. Dus leg maar alvast
een Rennie klaar, want deze Jubiléé wordt happen, slikken én verteren
tegen sneltreinvaart.
€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), € 10 (GABO en -26 jaar)
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Poëzie /
muziek

© Jo Clauwaert

Peter Holvoet-Hanssen
en Mauro Pawlowski

Blauwboek

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019, 20.30 UUR
Ieder jaar is Gedichtendag dé poëtische hoogdag in Nederland
en Vlaanderen en meteen ook de start van de Poëzieweek. Ook
in Maldegem laten we die week niet ongemerkt voorbijgaan met
adembenemend en grensverleggend muziektheater.
(Ex-stads)dichter van Antwerpen en onnavolgbaar troubadour Peter
Holvoet-Hanssen rammelt als de Iggy Pop van de Nederlandstalige
poëzie als nooit tevoren aan de kettingen van de taal. Zingend en
klingend evoceert hij zijn poëtisch testament Blauwboek. Gedichten voor
de grote reuzin. Licht en donker, betovering en verstilling, humor en
tragiek gaan hand in hand.
Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uitgegroeid tot een
niets ontziende reus. Daarom schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter
hulp. De legendarische gitarist verklankt als geen ander deze dreiging.
Mauro onderzoekt mee de kracht van het geluid én het woord.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)
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Pop

Valentijn met David Vandyck

Dichtbij

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019, 20.30 UUR
Begeleid door drie muzikanten trekt David Vandyck doorheen
Vlaanderen om de muziek die hem nauw aan het hart ligt live en vooral
dichtbij zijn publiek te brengen.
In een kleinere en intieme bezetting, maar met toch zowel ambiance
als pure emoties en nostalgie belooft David Vandyck Dichtbij een
onvergetelijke avond te worden voor al wie het Nederlandstalige
lied lief is. Een avondvullende show met eigen werk, maar ook een
eerbetoon aan Marco Borsato, Toon Hermans, Will Tura, Ramses
Shaﬀy, Louis Neefs, Blöf en vele andere groten.
€ 22 (VVK), € 25 (ADK), € 21 (KABO), € 19 (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 rechtstreeks aan de traiteur zelf. Inschrijven kan tot en met
dinsdag 12 februari.
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Comedy

© Dieter Procureur

Piv Huvluv

Zijn er nog vragen?
VRIJDAG 8 MAART 2019, 20.30 UUR
Twintig jaar staat pionier Piv nu al on-onder-broken op de planken
als comedian (een unicum!). Hij is ook de enige comedian die in alle 7
aﬂeveringen meedeed van Comedy Casino op Canvas.
In Zijn er nog vragen? maakt Piv komaf met de triviale vragen die hem
vaak gesteld worden na optredens. Hij beantwoordt ze voor eens
en voor altijd op heel eigen wijze. Tijdens (en wie weet ook na) deze
voorstelling kom je álles over Piv te weten. De liedjes in je hoofd krijg je
er gratis bovenop.
Collega-comedian Wouter Deprez zag de show en postte spontaan een
bericht op zijn Facebookpagina: “Het is een zeer grappige show met Piv
in al zijn naturelle geestigheid. Omdat ik u evenveel plezier toewens als
ikzelf had: ga maar eens kijken!”
Moet er nog meer gezegd?
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)
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Theater

© Rudi Schuerewegen

Jenne Decleir

Sacrale Vertellingen
uit de volksmond
(Dario Fo)
VRIJDAG 22 MAART 2019, 20.30 UUR
In Sacrale Vertellingen uit de volksmond doorprikt Dario Fo het
misverstand rond sacraliteit en verandert het in levensvreugde. Met een
scherpe pen en zijn gekende ironie beschrijft hij de dikwijls hilarische
gedragingen van de mens en al wat leeft tussen aarde en hemel.
Op ludieke en meesterlijke wijze wordt ons een spiegel voorgehouden
waarin we ons perfect herkennen.
Wervelwind Jenne Decleir geeft gestalte aan die knettergekke wereld.
Als verteller gaat hij in interactie met zijn publiek, maar hij omringt zich
ook met tal van personages die hij zelf speelt: een varken, een simpele,
godsvruchtige fanatiekeling, een mestkever en, jawel, Jezus Christus. In al
deze gekte grijpt Jenne af en toe naar zijn elektrische gitaar om het feest
aan te vullen met zijn eigen composities, instrumentaal en gezongen.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)
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Klassiek

© Filip Dujardin

Gents Madrigaalkoor

Passieconcert

ZONDAG 31 MAART 2019, 15.30 UUR
op locatie
SINT-ADRIANUSKERK ADEGEM
Opnieuw verwelkomen we het Gents Madrigaalkoor (GMK) graag in
Adegem voor een prachtig concert.
Bij het GMK zingen meer dan zestig koorleden: altijd goed voor
indrukwekkende concerten, maar dirigent Johan Duijck slaat met zijn
koor ook subtiele wegen in. Behalve het brede romantische repertoire
- een favoriet - en de beste eigentijdse componisten, programmeren
ze even goed klassiekers, renaissance of barok. Dat gaat van de
canon van de grote componisten tot de ﬁne ﬂeur van de Vlaamse
koortraditie. Het GMK komt ermee op grote podia en in mooie kerken,
maar ze geven even graag ﬁjne delicate concerten.
In de Sint-Adrianuskerk in Adegem brengt het GMK een Passieconcert.
Daarbij worden ze muzikaal begeleid door organist Peter Thomas.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 10 (KABO), € 10 (GABO en -26 jaar)
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Familie
vanaf 2
jaar

© Rudi Schuerewegen

Familievoorstelling Salibonani

Klaproos

ZONDAG 14 APRIL 2019, 15.00 UUR
Op een geheim plekje in het bos woont Papa Rumba.
Hij maakt de ganse dag muziek,
samen met de vogeltjes en Kokeliko de kip.
Die legt groene eitjes.
Vandaag is het een speciale dag,
want er komt iemand op bezoek.
Een heel bijzonder iemand.
Daarom heeft Papa Rumba een cadeautje klaar staan.
Wat zou dat zijn?
Klaproos is een wonderlijke voorstelling doorspekt met humor waarin
veel magische dingen gebeuren. De speelse combinatie van muziek,
licht, poppen, magie en het gebruik van vreemde muziekinstrumenten
maken van Klaproos een bijzondere theaterbelevenis voor groot en klein.
Vanaf 2 jaar
€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), € 10 (GABO en -26 jaar)
Kom je met het hele gezin? Kies dan voor de Familiekaart: (groot)ouders en tieners betalen
hun ticket aan het voor hen geldende tarief, (klein)kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.
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Comedy

© Tom Vandewalle

Els de Schepper

Els de Schepper heeft
besloten er geen eind
aan te maken
VRIJDAG 19 APRIL 2019, 20.30 UUR
Els de Schepper heeft een besluit genomen.
Ze zal blijven léven. En hoe!
Vanaf nu gaat Els zich enkel nog amuseren.
Al heeft het leven haar de afgelopen jaren regelmatig dikke kletsen
uitgedeeld en al weet ze soms niet waar die allemaal voor hebben
moeten dienen.
Eén ding staat als een paal boven water: Els lééft met veel goesting!
En ze wil jou ook aansteken!
Dat zal ze trouwens niet op haar eentje doen… Ze krijgt hulp van haar
voltallige cast alter ego’s. In de deurenkomedie Els is om zeep! krijgen
ze tot hun grote paniek te horen dat het testament van Els verloren
werd gelegd. Wat nu? Is Els écht om zeep? Of niet? Een hilarische
whodunit in zuivere slapstickstijl!
€ 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 (KABO), € 22 (GABO en -26 jaar)
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Pop

© Thomas Muselet

Mercury Rising

Tribute to Queen
VRIJDAG 10 MEI 2019, 20.30 UUR
Met tientallen hits is Queen één van de succesvolste popgroepen
in de geschiedenis. Frontman Freddie Mercury groeide – met zijn
ongezien stembereik van 4 octaven – uit tot een van de populairste
rockartiesten en popzangers. Zijn extraverte podiumpersoonlijkheid en
zijn explosieve optredens waren buitengewoon.
Mercury Rising brengt een ode aan deze legendarische groep. De
grootste hits I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Bohemian
Rhapsody, Killer Queen, Now I’m Here,… passeren de revue.
Zanger William Neo (klassiek geschoold) evenaart met gemak het
stembereik van Freddie Mercury. Een klassieke operazangeres
(sopraan) staat Neo bij tijdens de bekende duetten zoals Barcelona.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een liveband en
strijkkwartet.
€ 19 (VVK), € 22 (ADK), € 18 (KABO), € 16 (GABO en -26 jaar)
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Jeugdfilms
Elke maand is er op woensdagnamiddag een jeugdﬁlm in
CC Den Hoogen Pad. De ﬁlms beginnen telkens om 14.00 uur.
Halverwege is een korte pauze voorzien.
Prijs per toeschouwer: € 2.
Opgelet: kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder
begeleiding in de zaal.

© x

© nWave Pictures

WOENSDAG 4 JULI 2018

Bigfoot Junior
92 minuten
Wanneer de 13-jarige Adam het mysterie rondom zijn verdwenen
vader probeert op te lossen komt hij er achter dat zijn vader niemand
minder is dan de legendarische Bigfoot en dat hij net als hem
beschikt over superkrachten. Maar wat ze niet weten is dat het nare
bedrijf HairCo hen op de hielen zit en Bigfoot wil vangen om testen
met zijn bijzondere DNA te doen.
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© Illumination Entertainment

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018

Verschrikkelijke Ikke 3
90 minuten
Balthazar Bratt, een kindster uit de jaren tachtig, heeft een plan
om de wereld te veroveren. Aan Gru om hem tegen te houden, wat
bemoeilijkt wordt als zijn halfbroer Dru (waarvan hij het bestaan niet
afwist) terugkeert.

© Qvisten Animation

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018

Solan en Ludwig:
De Grote Kaasrace
78 minuten
De brutale ekster Solan zet zijn kleine Noorse dorpje opnieuw op
stelten wanneer hij een geheime weddenschap verliest. Samen met
de voorzichtige egel Ludwig en de lieve uitvinder Reodor moet hij nu
deelnemen aan de grote race tegen het naburige dorpje.
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© Walt Disney Studios Motion Pictures

WOENSDAG 10 OKTOBER 2018

Coco
109 minuten

Wat als je de familieleden zou kunnen ontmoeten die vóór jouw
geboorte leefden?
De ambitieuze muzikant Miguel bundelt zijn krachten met de
charmante bedrieger Hector op een buitengewone reis door het
kleurrijke Land der Doden om zijn familiegeschiedenis te ontdekken.

© Walt Disney Studios Motion Pictures

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018

Cars 3
109 minuten

Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt de legendarische
carrière van Bliksem McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen,
maar vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij
de hulp nodig van de enthousiaste, jonge racetechnicus Cruz Ramirez.
Samen met haar - en hulp uit andere, onverwachte hoeken - wil
Bliksem laten zien dat #95 nog lang niet klaar is met racen.
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© Heyday Films

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018

Paddington 2
102 minuten
Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown en is een graag
gezien ﬁguur in de wijk. Op zijn eigen onhandige manier worstelt hij
zich van het ene naar het andere baantje om geld te verdienen voor
een mooi cadeau voor de honderdste verjaardag van tante Lucy.

© 20th Century Fox

WOENSDAG 9 JANUARI 2019

Ferdinand
108 minuten

Ferdinand vertelt het verhaal van een grote stier met een klein hartje.
Als hij ten onrechte aangezien wordt voor een gevaarlijk beest, wordt
hij gevangen genomen en weggevoerd. Vastberaden om terug te
keren naar zijn familie, verzamelt hij een bont gezelschap om zich
heen voor een avontuur. Ferdinand bewijst dat je je stierlijk kunt
vergissen als je enkel op iemands uiterlijk afgaat...
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© Columbia Pictures

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019

De Smurfen en
het Verloren Dorp
89 minuten
Smurﬁn vindt een mysterieuze landkaart die naar het Verloren
Dorp leidt. Samen met haar beste vriendjes Brilsmurf, Klungelsmurf
en Potige Smurf gaat ze op een spannende speurtocht door het
Verboden Bos, waar wonderlijke wezens wonen. De Smurfen hopen
het geheimzinnige Verloren Dorp te bereiken voordat de gemene
tovenaar Gargamel het vindt.

© Kraken Films

WOENSDAG 6 MAART 2019

Diep in de zee
91 minuten
In het jaar 2100 heeft de mensheid de aarde verlaten en is de
planeet voor een groep extravagante wezens. Diep, een avontuurlijke
octopus, is de laatste van zijn soort en leeft in de diepte met zijn
twee vrienden Evo, een betweterige en onhandige armvinnige, en
Alice, een neurotische garnaal. Als hun huis door een ongeluk wordt
vernield, worden ze op pad gestuurd om een nieuwe thuis te vinden.
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© Aardman Animations

WOENSDAG 10 APRIL 2019

Early Man
89 minuten

Holbewoner Dug en zijn stamgenoten rocken de steentijd, maar dan
wordt hun vallei aangevallen door de machtige Lord Nooth en zijn
stam uit de bronstijd. Samen met zijn vriend Zwijnkop bedenkt Dug
een plan om zijn thuis te redden. Een prehistorisch potje voetbal
tussen de twee stammen zal bepalen wie de vallei zal veroveren.

© Den Siste Skilling

WOENSDAG 8 MEI 2019

Rikkie de Ooievaar
85 minuten
Rikkie is eigenlijk een mus, maar hij is van jongs af aan opgevoed
door ooievaars. Daarom denkt hij dat hij er zelf ook een is. Op een
dag hoort hij de waarheid en kort daarna begint zijn familie zonder
hem aan de trektocht naar Afrika. Maar Rikkie is eigenwijs: hij reist de
anderen achterna, om te bewijzen dat hij toch écht een ooievaar is.
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© Lightbox Animation Studios

WOENSDAG 12 JUNI 2019

Ted en het geheim
van koning Midas
85 minuten
Ted woont in Las Vegas een presentatie bij van zijn vriendin Sara,
een échte archeoloog. Ze heeft een stuk papyrus ontdekt waarop
informatie staat over een ketting van Midas, de legendarische koning
die alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Wanneer Sara wordt
ontvoerd door een schurk, zet Ted de achtervolging in met zijn hond
Jeﬀ en papegaai Belzoni.

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
programmatoren. Kwaliteit
gegarandeerd!
Je vindt UITSCHIETERS op podia
in het hele Meetjesland. Surf naar
www.uitschieter.be voor alle
voorstellingen en lees er meer
over in de aparte folder.
DEELNEMENDE PODIA:
GC Aalter * CC Den Hoogen Pad
(Adegem) * CC De Herbakker (Eeklo) *
muziekclub N9 (Eeklo) * CC Evergem Stroming * Culturele site De Meet (SintJan-in-Eremo) * Arscene (Hansbeke) *
SOCK (Kaprijke)
‘UITSCHIETER’ is een gezamenlijk project
van de Meetjeslandse podia en COMEET
(Cultuuroverleg Meetjesland).
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& BAND

THEATERCONCERT
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ED DE SMUL BAND

FOYERCONCERT

ZA 24/11/2018 · 20U

ADELE EN HELENA

door Chris Lomme,
Katelijne Verbeke en
Simone Milsdochter
THEATER

MA 10/12/2018 · 20U

DIRK BLANCHAERT

FOYERCONCERT

ZA 12/01/2019 · 20U

THE BONY KING

THEATERCONCERT
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THE L.A. PLAY

door Abattoir Fermé
THEATER

O.C. DE KLEINE BEER — C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem
28
dekleinebeer@beernem.be · www.beernem.be · reservatie: 050 79 99 08
facebook.com/ocdekleinebeer

Tickets
De ticketverkoop start op woensdag 6 juni.
ONLINE
via www.maldegem.be/webshop
(onder Tickets)
Er is keuze uit verschillende
betalingswijzen.
Opgelet: afhankelijk van de
betalingswijze wordt een extra
kost aangerekend.
LOKET CC DEN HOOGEN PAD
Adegem-Dorp 16/B,
9991 Adegem
050 71 00 21
cultureelcentrum@
maldegem.be
ma tot vr: 9.00 - 12.00 uur
wo: 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.

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

Tip: geef een
waardebon
of ticket als
geschenk!

UiTLOKET
Gemeentehuis Maldegem
Marktstraat 7,
Maldegem
ma tot vr: 8.30 – 12.00 uur
wo: 14.00 – 16.00 uur
do: 16.00 – 18.30 uur
Betaling via bancontact mogelijk.
Verkochte tickets worden niet
teruggenomen.

Korting
Voor de voorstellingen geldt een
standaardkorting van € 1 voor
55-plussers. Deze korting is enkel
van toepassing op individuele
tickets en geldt niet voor
abonnementen.

Privacy
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 Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees
parlement en de raad van 27 april
2016 betreﬀende de bescherming
van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreﬀende
het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming). Zie ook
www.maldegem.be/privacy
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UiTPAS Meetjesland
Jouw spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd
Vanaf 1 september 2018 ook in
Maldegem!
In 2017 werd in Assenede en
Eeklo UiTPAS Meetjesland
gelanceerd. Vanaf 1 september
2018 kun je met UiTPAS
Meetjesland ook in Maldegem
terecht.
UITPAS Meetjesland is:
een spaarkaart…
Met UiTPAS Meetjesland
spaar je bij elke deelname aan
vrijetijdsactiviteiten punten.
Nu ook wanneer je naar een
voorstelling in CC Den Hoogen
Pad komt! Voor elke voorstelling
krijg je 1 UiTpunt.

Voor wie?
Iedereen kan een UiTPAS
Meetjesland kopen: inwoners van
Assenede, Eeklo en Maldegem,
maar ook inwoners van andere
gemeenten. Iedereen kan punten
sparen en omruilen!
Heb je een beperkt inkomen?
Dan kun je een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief
aanvragen! Daarmee spaar je niet
alleen punten, maar geniet je ook
van 75 % korting op je deelname.
Voor een ticket dat normaal € 10
kost, betaal je € 2,50. Zo kan
iedereen van vrije tijd genieten!
Enkel inwoners van Assenede,
Eeklo en Maldegem kunnen een
aanvraag doen voor een UiTPAS
met kansentarief.

… én een voordeelkaart!
Ruil je gespaarde punten in tegen
mooie vrijetijdsvoordelen zoals
kortingen, gratis drankjes, gadgets.
Omruilen kan bij alle aangesloten
organisatoren. Zo krijg je in CC
Den Hoogen Pad in ruil voor 15
UiTpunten een korting van € 10 bij
de aankoop van tickets.
Zelfs zonder punten doe je
je voordeel met je UiTPAS
Meetjesland: bij aanschaf krijg je
een aantal welkomstvoordelen
cadeau. Die kan je onmiddellijk
opnemen! Zo krijg je in CC Den
Hoogen Pad een gratis ticket voor
een jeugdﬁlm cadeau of kan je
bij een gemeentelijke voorstelling
een drankje nuttigen.

€ 2. Heb je een beperkt inkomen
en heb je recht op een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief,
dan betaal je € 1.
Verkooppunten
Vanaf 1 september 2018 koop
je hier je UITPAS: UiTloket,
Bibliotheek Maldegem, sporthal
MEOS, Sociaal Huis en bij de balie
van CC Den Hoogen Pad.
Meer info
Alle info over deelnemende
organisatoren, omruilvoordelen,
welkomstvoordelen, kortingen
en voorwaarden lees je op
www.uitpasmeetjesland.be.

Wat kost dat?
Voor je UiTPAS Meetjesland
betaal je eenmalig € 5. Kinderen
en jongeren tot 26 jaar betalen
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Blijf op de
hoogte

Bereikbaarheid

Nieuwsbrief

Fiets

Stuur je e-mailadres door 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.

CC Den Hoogen Pad is makkelijk
met de ﬁets te bereiken. Er is een
ruime (onoverdekte) ﬁetsenstalling
voorzien. 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.

Facebook
Ben je al fan van onze
facebookpagina? Surf naar
facebook.com/denhoogenpad
en zo weet je meteen het laatste
nieuws over onze programmatie.

Openbaar vervoer
De belbus van De Lijn heeft een
halte Adegem Cultureel Centrum
aan 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.

Auto
Voor wie met de auto komt,
is een ruime en gratis parking
beschikbaar naast het gebouw.
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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 of boekingen bel je 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/webshop en ontdek welke zalen
gemeentebestuur Maldegem ter beschikking heeft. Je vindt er alle
reglementen en infoﬁches en kan er de beschikbaarheid van de zalen
raadplegen. Voor meer informatie bel je tijdens de kantooruren naar
050 71 00 21.

Activiteiten externen
Naast de eigen programmatie zijn er nog 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 op www.denhoogenpad.be.

Colofon
Programmatiecomité CC Den Hoogen Pad
Caroline Ackaert
Piet Blomme
Vic Blomme
Gaby Bruyninckx
Ludwig De Backer
Jan De Keyser

Inge De Roose
Rebecca Derudder
Koen Geerinckx
Isabel Ginneberge
Marc Maeyens
Claude Nobus

Peter Rooze
Frank Sierens
(voorzitter)
Freya Stul
Mieke Timmerman

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

Vormgeving
www.josnotteboom.be

Drukwerk
Van Hoestenberghe
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Start ticketverkoop: woensdag 6 juni
CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16/B, 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

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

www.facebook.com/denhoogenpad

Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
050 72 89 30 |

college@maldegem.be |

www.maldegem.be
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VR 21 DEC 2018
Dimitri Leue en de familie Von Kapp|
Jonge Snaken for X-mas
VR 18 JAN 2019
Han solo | Jubiléé
ZA 2 FEB 2019
Peter Holvoet-Hanssen
en Mauro Pawlowski |
Blauwboek
ZA 16 FEB 2019
Valentijn met David Vandyck |
Dichtbij

ZO 1 JUL 2018
White Bird en l e W i s |
Concert in het park

VR 8 MAA 2019
Piv Huvluv | Zijn er nog vragen?

ZA 20 OKT 2018
Radio Guga
ZA 27 OKT 2018
Theatermakerij Het Eenzame Westen |
Slachtinge
VR 16 NOV 2018
Freddy De Vadder |
Freddy for president
ZO 18 NOV 2018
Kunstendag voor Kinderen
VR 7 DEC 2018
Bas Birker |
Je moeder

brain

food

tast
es

good

VR 22 MAA 2019
Jenne Decleir | Sacrale Vertellingen uit
de volksmond (Dario Fo)
ZO 31 MAA 2019
Gents Madrigaalkoor |
Passieconcert
ZO 14 APR 2019
Familievoorstelling Salibonani |
Klaproos
VR 19 APR 2019
Els de Schepper |
Els de Schepper heeft besloten er
geen eind aan te maken
VR 10 MEI 2019
Mercury Rising |
Tribute to Queen

