START TICKETVERKOOP:
DONDERDAG 13 JUNI OM 9.00 UUR
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,

Een nieuw seizoen, dus steekt de brochure in een nieuw, fris
jasje met daarin alle in ons CC te ontdekken namen.
Op het programma: de vertrouwde mix van comedy, muziek,
theater,… gebracht door bekende én nog-te-ontdekken
artiesten, alsook vaste waarden zoals Kunstendag voor
Kinderen, Jonge Snaken for X-mas en de Valentijnsvoorstelling.
Maar we leggen ook nieuwe accenten. Zo pakken we bij de start
van dit seizoen in juli uit met een heus Parkfeest. In september
bieden we aansluitend op het Skate Event dan weer het podium
aan een aantal voor het CC ongebruikelijke, eigenzinnige
muzikale talenten.
Doorblader snel deze brochure en ontdek wie we dit seizoen
2019-2020 allemaal te gast hebben.
Ons team van medewerkers en vrijwilligers is er alvast klaar
voor en kijkt ernaar uit om u in CC Den Hoogen Pad te mogen
verwelkomen.
Tot gauw!
Nicole Maenhout
schepen van Cultuur

zo 7 jul ‘19

BERLAEN * Clovis | Parkfeest

za 21 sep ‘19

Karibu Orchestra * Mo & Grazz | In concert

vr 27 sep ‘19

De Valse Teefjes |
Vrouwentongen veel culot

zo 17 nov ‘19

Kunstendag voor Kinderen

vr 22 nov ‘19

Nele Bauwens | Wat een geluk

vr 13 dec ‘19

Vernieuwd Gents Volkstoneel | Zakman

vr 20 dec ‘19

De Piepkes | Jonge Snaken for X-mas

za 11 jan ‘20

Henk Rijckaert | Maker

vr 31 jan ‘20

Annemie Deckmyn en Bert Verbeke |
Alles gebeurt onderweg

za 15 feb ‘20

Gene Thomas | Valentijnsvoorstelling

zo 1 maa ‘20

compagnie barbarie | GRATIS CHIPS!

za 7 maa ‘20

William Boeva |
Leveren jullie ook aan huis?

za 21 maa ‘20

Stijn Van de Voorde |
For Those About To Rock: I Salute You

za 4 apr ‘20

Kamagurka en Herr Seele |
The Return of the Comeback

vr 1 mei ‘20

Steven Van Herreweghe |
De Droom van Philo

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!

BERLAEN *
CLOVIS

ZONDAG
7 JUL ‘19
13.30 TOT
19.00 UUR

© Piet Stellamans

PARKFEEST
SINT-ANNAPARK
We combineren het feest van de Vlaamse Gemeenschap met het
multicultureel festival, waarop iedere Maldegemnaar, ongeacht
welke achtergrond, welkom is!
Vanaf 13.30 uur kan je doorlopend genieten van volksspelen
en airbrushtattoo. De allerkleinsten kunnen zich uitleven op
het springkasteel. Er is een kleine food- & drinkmarket met een
gevarieerd aanbod aan typisch Vlaamse en exotische hapjes en
drankjes.
Om 14.00 uur trapt BERLAEN het feest volledig op gang met zijn
pretentieloze en originele dialectpopliedjes in onvervalst Zults
dialect. Circusschool Amoukanama neemt daarna het podium
over: de acrobaten demonstreren eerst hun kunsten en leren
je daarna wat circusmoves aan. Vanaf 17.00 uur bezingt lokale
singer-songwriter Clovis de zoete en de zure liefde, de roes van
de overwinning en het zelfbeklag na het verlies. Recht door zee.
Elk verhaal in een popsong gegoten. We sluiten af met djembé!
GRATIS TOEGANG

KARIBU
ORCHESTRA *
MO &
GRAZZ

ZATERDAG
21 SEP ‘19
19.30 UUR

IN CONCERT
Karibu Orchestra
Karibu Orchestra ontstond uit de wereld-scheppende
ontmoeting tussen jazz en metal, funk en hiphop. Ze brengen
hedendaagse fusion-jazz die je op reis neemt doorheen
complexe ritmes, bezwerende melodieën, dansbare grooves en
dromerige soundscapes.
Mo & Grazz
Wim Verbrugghe aka DJ Grazzhoppa werkte samen met o.a.
Anne Teresa De Keersmaeker, Marc Ribot, De Puta Madre
en Zap Mama. Samen met zijn Amerikaanse vrouw Monique
Harcum vormt hij het duo Mo & Grazz. Ze mengen hiphop, funk,
jazz, gospel en klassieke r&b om een uniek geluid te creëren dat
alle muziekstijlen overstijgt.
De concerten sluiten aan op het Skate Event dat ‘s namiddags
doorgaat op de terreinen aan CC Den Hoogen Pad. Na de
liveoptredens zetten we het feestje verder!
€ 12 (VVK), € 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (GABO EN -26 JAAR)

DE VALSE
TEEFJES

VRIJDAG
27 SEPT ‘19
20.30 UUR

VROUWENTONGEN VEEL CULOT
Tien jaar expertise voert de Valse Teefjes - een meute zingende
Gentse diva’s - naar het toppunt van hun kunnen. Dat
demonstreren ze met Vrouwentongen veel culot.
De voorstelling Vrouwentongen bezingt met veel culot de
zon- én schaduwzijde van het hedendaagse vrouwenleven.
Vrouwentongen verhaalt even ongegeneerd over de prille
verliefdheid van een vijftigjarige puber als over de burn-out
die ons boven het hoofd hangt. Vrouwentongen gaat over
kwetsbaarheid, eenzaamheid, aftakeling en dood, maar brengt
evenzeer een ode aan schoonheid en veerkracht, aan de zotte
vreugde van moeders en dochters die we zijn.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (GABO EN -26 JAAR)

ZONDAG
17 NOV ‘19
9.00 UUR

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
BIBLIOTHEEK MALDEGEM
Tijdens de 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 elkaar en
zorgen voor een leuk programma.
Wat het precies wordt? Dat wordt pas later bekend: het
volledige programma van de Kunstendag voor Kinderen in
Maldegem en daarbuiten kan je vanaf het najaar ontdekken op
Kunstendagvoorkinderen.be.
GRATIS TOEGANG

NELE
BAUWENS

VRIJDAG
22 NOV ‘19
20.30 UUR

WAT EEN GELUK
Cabaretière Nele Bauwens brengt met haar tweede
solovoorstelling Wat een geluk een mooie en verrassende
mix van geestige, soms absurde, maar ook herkenbaar rake
vertellingen én van humor, muziek, ontroering en actie.
Met nostalgisch gemoed blikt Nele Bauwens terug op haar
eerste liefde Ronnie De Sven. Met vuur vertelt ze over haar
huidige levensgezel Pièrre. Met lichte ergernis heeft ze het
over de maandelijks verplichte spaghettiavonden en over haar
meedogenloze vriendinnen die nu allen twee baby’s op de
armen dragen.
Nele wordt vergezeld door haar compagnon de route, haar
vertrouwde Wurlitzer piano. Ze brengt haar eigen liedjes en
verrassende covers. Reken alvast op een hilarische versie van
Paul Severs.
€ 15 (VVK), € 18 (ADK)
€ 14 (KABO)
€ 12 (GABO EN -26 JAAR)

VERNIEUWD GENTS
VOLKSTONEEL

VRIJDAG
13 DEC ‘19
20.30 UUR

© Luk Monsaert

ZAKMAN
In het centrum van Gent, tussen de shoppers en de
toeristen, tussen de pracht en praal van het Lam Gods en
het Gravensteen, heeft in een bushokje een clochard zijn
permanente intrek genomen.
De reacties gaan van ergernis tot jolijt, maar aanvankelijk laat
men hem begaan. Tot de dakloze op een dag wordt aangerand
en bestolen. Dát gaat te ver, vinden sommigen. Het moest er wel
van komen, zeggen anderen. Het is het begin van een verwoede
discussie waarin verschillende partijen een min of meer elegante
oplossing voor het probleem in pacht beweren te hebben. Tot
nóg iemand het welletjes vindt: Zakman strikes back.
€ 15 (VVK), € 18 (ADK)
€ 14 (KABO)
€ 12 (GABO EN -26 JAAR)

DE PIEPKES

VRIJDAG
20 DEC ‘19
18.00 UUR

© Steven
© fotograaf
Hendrix

JONGE SNAKEN FOR X-MAS
DEUREN OPEN OM 17.00 UUR
Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met een
spetterend optreden?! Je kan in CC Den Hoogen Pad terecht
voor muziek en ambiance!
Om 18.00 uur is het tijd voor een feestelijke betoging met de
Piepkes! Betogen is een recht en goed feesten is een kunst. En
toevallig zijn de Piepkes fervente betogers.
Zing, dans en betoog mee met de Piepkes. Maak spandoeken,
breng megafoons mee en zet natuurlijk een rare hoed op!
Er is ook knotsgekke animatie en er zijn pasta’s en drankjes aan
democratische prijzen.
GRATIS TOEGANG

HENK
RIJCKAERT

ZATERDAG
11 JAN ‘20
20.30 UUR

© Jef Boes

MAKER
Henk Rijckaert is een Maker. Hij maakt dingen. Meestal comedy,
soms televisie, en voor de rest: heel veel in zijn werkkot.
Binnenkort komt hij uit dat kot en stapt hij het podium op met
zijn comedyshow Maker.
Over uitvinden en maken, over de kracht van uw eigen handen,
over prutsen en proberen, over bijna uw vinger afzagen en over
brandwonden verzorgen.
Kom kijken en breng uw veiligheidsbril mee!
€ 18 (VVK), € 21 (ADK)
€ 17 (KABO)
€ 15 (GABO EN -26 JAAR)

ANNEMIE DECKMYN
EN BERT VERBEKE

VRIJDAG
31 JAN ‘20
20.30 UUR

© Damon De Backer

ALLES GEBEURT ONDERWEG
CONCERTZOLDER OUD ST. JOZEF
In Maldegem laten we de Poëzieweek ook dit jaar niet
ongemerkt voorbijgaan. In Alles gebeurt onderweg brengen een
moeder en haar zoon een ode aan de immer zoekende mens.
Annemie Deckmyn debuteerde begin 2018 met haar
poëziebundel Alles gebeurt onderweg waarin zij herkenbare
thema’s aansnijdt, van de vergankelijkheid van de liefde tot
lichamelijk verval. Speels en aangrijpend van toon, de juiste
plekken rakend.
Dat doet ze samen met haar zoon Bert Verbeke, acteur en
muzikant, die haar gedichten muzikaal ondersteunt, herwerkt
of omvormt tot popmuziek. Poëzie en muziek gebracht door
een uniek duo, door hun bloedband voor het leven aan elkaar
verbonden.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (GABO EN -26 JAAR)

GENE
THOMAS

ZATERDAG
15 FEB ‘20
20.30 UUR

©Studio 14

VALENTIJNSVOORSTELLING
Veelzijdig, dat is het minste wat je kan zeggen over Gene
Thomas. Hij begon z’n carrière in 1993 als leadzanger van Ship
of Dreams en kende zijn grote doorbraak bij het publiek twee
jaar later, in 1995, als leadzanger van X-Session. Daarnaast
maakt Gene ook Nederlandstalige muziek.
Gene Thomas brengt tijdens deze Valentijnsvoorstelling naast
zijn grootste eigen hits ook een heleboel covers, dat wordt
gegarandeerd een feestje!
€ 23 (VVK), € 26 (ADK)
€ 22 (KABO)
€ 20 (GABO EN -26 JAAR)
Valentijnsbuffet
Vanaf 18.30 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet. De
prijs voor het buffet (€ 20 per persoon) is niet inbegrepen in
de ticketprijs, maar betaal je afzonderlijk aan de traiteur zelf.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 11 februari.

ZONDAG
1 MAA ‘20
15.00 UUR

COMPAGNIE
BARBARIE

© Franky Verdickt

GRATIS CHIPS!
Feminisme voor kleuters. Over de strijd om gelijke rechten voor
vrouwen én mannen. En dat voor vijfjarigen. En volwassenen.
Al van voor de geboorte schrijven we een individu tal van
eigenschappen toe. “Is het een jongen of een meisje?” is de meest
gestelde vraag aan zwangere vrouwen. Want bij elke soort
horen aparte gedragingen, verwachtingen, voorkeuren en
eigenschappen. Nochtans blijkt uit onderzoek dat de verschillen
tussen mensen onderling véél groter zijn dan de verschillen
tussen jongens en meisjes.
In GRATIS CHIPS! gaan we stevig rammelen met de bestaande
genderstereotypen. Want al draagt An al lang de broek, Jan
draagt nog steeds geen rok. En wat dit alles met chips te maken
heeft? Daarvoor zal je moeten komen kijken...

VA
N

JA
5

AF

Kom je met het hele gezin? Kies dan voor
de familiekaart:
• (groot)ouders en kinderen vanaf 14 jaar =
bovenstaand tarief
• kinderen tot 14 jaar = gratis toegang

AR

€ 12 (VVK), € 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (GABO EN -26 JAAR)

WILLIAM
BOEVA

ZATERDAG
7 MAA ‘20
20.30 UUR

© Bart Meeus

LEVEREN JULLIE OOK AAN HUIS?
William Boeva is 30 geworden. Nog niet oud, maar ook niet echt
jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die
30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je
een extra oplader voor je smartphone?
Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht?
Waarom mag je plots niet meer last minute afspreken met
vrienden en in het midden van de nacht take-away bestellen?
Hij is er klaar voor, deze keer gaat hij alle kansen grijpen. En hij
gaat iets echt doen, de handen uit de mouwen steken. Hij heeft
maar één vraag: “Leveren jullie ook aan huis?”
€ 18 (VVK), € 21 (ADK)
€ 17 (KABO)
€ 15 (GABO EN -26 JAAR)

ZATERDAG
21 MAA ‘20
20.30 UUR

STIJN
VAN DE VOORDE

© Bram Vandecasteele

FOR THOSE ABOUT TO ROCK:
I SALUTE YOU
OVER DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN ROCK-’N-ROLL

In 2020 werkt Stijn Van de Voorde precies twintig jaar voor
Studio Brussel. Op twee decennia tijd leert een mens iets bij
over ‘muziek’, in de breedste betekenis van het woord.
Geven wereldsterren écht om hun fans?
Wat gebeurt er écht in de backstage van een festival?
Waarom gaan sommige bands lang mee (en anderen niet)?
Is het een goed idee om jouw helden te ontmoeten?
Wat is feit en wat is fictie?
En vooral…
Waarom is de muziekwereld de interessantste wereld om in rond te
dwalen?
FOR THOSE ABOUT TO ROCK: I SALUTE YOU
Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve beelden en
mooie (en minder mooie) verhalen over grote (en minder grote)
muzikale helden.
En na de voorstelling zetten we het feestje voort!
€ 18 (VVK), € 21 (ADK)
€ 17 (KABO)
€ 15 (GABO EN -26 JAAR)

KAMAGURKA EN
HERR SEELE

ZATERDAG
4 APR ‘20
20.30 UUR

© Johan Jacobs

THE RETURN OF THE COMEBACK
80 JAAR KAMAGURKA EN HERR SEELE!

Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken
samen iconische tv-programma’s in elkaar, creëerden samen
kunst en tot op vandaag maken ze samen de strips van Cowboy
Henk.
Na zestien jaar werd het in 2016 een vrolijk en creatief weerzien
op de scène. Zowel voor Kamagurka en Herr Seele als voor het
publiek. Eén seizoen werden er twee en ondertussen drie...
Nu dit rijpingsproces achter de rug is, staan Kamagurka en Herr
Seele klaar om Vlaanderen terug te veroveren met The Return
of the Comeback. Het belooft niets minder te worden dan een
hoogtepunt uit hun absurdistische oeuvre – een discipline
die ze als niemand anders in Vlaanderen beheersen en
geperfectioneerd hebben.
€ 16 (VVK), € 19 (ADK)
€ 15 (KABO)
€ 13 (GABO EN -26 JAAR)

STEVEN
VAN HERREWEGHE

VRIJDAG
1 MEI ‘20
20.30 UUR

© Studio-Nunu

DE DROOM VAN PHILO

HET ONWAARSCHIJNLIJKE MAAR WAAR GEBEURDE VERHAAL VAN TELEVISIE

In 1920 ploegt de veertienjarige boerenzoon Philo Farnsworth
het patattenveld om en krijgt een ingeving die aan de basis van
de televisie ligt. Hij gaat aan de slag en creëert zo één van de
grootste uitvindingen van de 20ste eeuw.
In De Droom van Philo brengt Steven het bewogen verhaal van
televisie, haar makers en haar kijkers. Hoe TV mensen heeft
doen vliegen of hun leven compleet heeft verwoest.
Bereid je voor op zingende politieagenten, Britse naakte
kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en Japanse schoeneters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 42 jaar na haar dood
nog steeds voor haar TV? Waarom hielp televisie het meest
vredelievende land om zeep? En hoe komt het dat de nazi’s het
allereerste TV-station ter wereld uitbouwden?
€ 22 (VVK), € 25 (ADK)
€ 21 (KABO)
€ 19 (GABO EN -26 JAAR)

JEUGDFILMS
Elke maand is er op woensdagnamiddag een jeugdfilm
in CC Den Hoogen Pad. De film begint 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.

© Walt Disney Pictures

INCREDIBLES 2
118 MINUTEN
In dit avontuur staat mama Helen in de spotlight als superheld
en dit terwijl vader Bob de dagdagelijkse heldendaden verricht
in het huishouden, met Violet, Dash en baby Jack-Jack, wiens
superkrachten nog ontdekt moeten worden. De familie staat
echter al snel op zijn kop als er een briljante schurk opduikt
met een meesterplan dat alles in gevaar zal brengen.

WOENSDAG
10 JUL ‘19

© Sony Pictures Animation

HOTEL TRANSYLVANIA 3:
EEN MONSTERLIJK LEUKE VAKANTIE
97 MINUTEN
Onze favoriete monsterfamilie viert vakantie aan boord van
een luxe cruiseschip voor monsters. De droomvakantie mondt
echter uit in een nachtmerrie als Mavis merkt dat Drac gevallen
is voor de charmes van de mysterieuze cruisekapitein Ericka.
Zij bewaart een geheim dat het einde kan betekenen
voor alle monsters...

WOENSDAG
28 AUG ‘19

© Walt Disney Pictures

WRECK-IT-RALPH 2
112 MINUTEN
Ralph en co ontdekken een nieuw fenomeen: het internet. Een
heel nieuwe wereld gaat open voor Ralph nu zijn Wreck-it arcade
game een online versie krijgt.

WOENSDAG
18 SEP ‘19

© Ulysses Filmproduktions;
Fabrique d’Images

LOUIS EN DE ALIENS
85 MINUTEN
Louis is twaalf en een beetje eenzaam. Op een dag crasht
een gekke UFO in zijn huis met aan boord drie nog gekkere
buitenaardse wezens. Louis helpt hen met het zoeken naar
een manier om terug te keren. Op hun beurt redden de aliens
Louis van de kostschool. Samen beleven ze de meest gekke
avonturen.

WOENSDAG
9 OKT ‘19

© nWave Pictures

CORGI
92 MINUTEN
Wanneer de schattige puppy Rex zijn intrede maakt in
Buckingham Palace, smelt het hart van de Engelse koningin.
De onverbeterlijke deugniet wordt binnen de kortste keren de
lievelingscorgi van het paleis. Dit tot grote afgunst van zijn beste
vriend Charlie, die snode plannen smeedt om de plaats van de
favoriete corgi in te nemen.

WOENSDAG
13 NOV ‘19

© Universal Pictures

DE GRINCH
105 MINUTEN
Het verhaal over de kerst-hatende Grinch is al op verschillende
manieren verfilmd. In deze geanimeerde versie wordt het
originele verhaal van Dr. Suess verteld waarin de Grinch van plan
is om het kerstfeest te stelen van alle inwoners van Whoville.

WOENSDAG
11 DEC ‘19

© Warner Bros.

SMALLFOOT
96 MINUTEN
Smallfoot zet de Bigfoot-legende op zijn kop als een slimme
jonge Yeti iets vindt waarvan hij niet wist dat het bestond: een
mens. Het nieuws over deze ‘Smallfoot’ zorgt voor oproer binnen
de onwetende Yetigemeenschap: wie of wat leeft er nog meer
in de wijde wereld buiten hun eigen besneeuwde dorpje?
Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en
vreugdevolle nieuwe ontdekkingen.

WOENSDAG
8 JAN ‘20

© Paramount Pictures

WONDER PARK
93 MINUTEN
De fantasievolle June ontdekt een pretpark genaamd
Wonderland, dat verborgen zit in het bos. Het park beschikt over
leuke glijbanen en pratende dieren. June ontdekt al snel dat het
park uit haar eigen fantasie is ontsproten en dat ze de enige
hoop is, samen met de dieren, om deze magische plek
te redden.

WOENSDAG
26 FEB ‘20

© Warner Bros.

DE LEGO® FILM 2
107 MINUTEN
De Lego® Film 2 herenigt de helden van Steenstad om hun
geliefde stad te redden. De inwoners worden geconfronteerd
met Lego Duplo-indringers uit de ruimte die alles nog sneller
kapotmaken dan dat zij weer kunnen herbouwen. Emmet,
Lucy, Batman en hun vrienden trekken ten strijde om de
indringers te verslaan en zo de harmonie in het Legouniversum te herstellen.

WOENSDAG
11 MAA ‘20

© United Artists Releasing

MISSING LINK
95 MINUTEN
Avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij diep
in de Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel tussen aap
en mens ontdekt. Deze Missing Link is echter allesbehalve een
monster. Hij is verrassend slim en charmant, maar ook eenzaam
omdat hij niet weet waar hij vandaan komt. Bijgestaan door
de temperamentvolle Adelina Fortnight, gaan ze op
zoek naar Link’s lang verloren familie.

WOENSDAG
15 APR ‘20

© Walt Disney Pictures.

TOY STORY 4
89 MINUTEN
Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op deze
wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie.
Wanneer een nieuw speeltje, Forky genaamd, Woody en de
bende vervoegt, zal een roadtrip met oude en nieuwe vrienden
aantonen hoe groot de wereld voor een stuk speelgoed wel
niet is.

WOENSDAG
13 MEI ‘20

©Illumination Entertainment

HUISDIERGEHEIMEN 2
92 MINUTEN
Opnieuw volgen we de wonderlijke avonturen van onze
huisdieren als de baasjes van huis zijn. Trouwe terriër Max,
slome kat Chloe, snoezig dwergkeeshondje Gidget, mopshond
en lady-killer Mel, knorrige bastaard Duke, onnozele cavia
Norbert en schattig maar gestoord konijntje Sneeuwbal: wat
spoken ze nu weer uit?

© Damon De Backer

WOENSDAG
10 JUN ‘20

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
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…

gegarandeerd!
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
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

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).

o.c. De kleine Beer

2019
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www.cultuurfabriekdamme.be
Vanaf maandag 17 juni kan je ook terecht op

in de aanslag dus!
tickets
bestellen! Agenda’s
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9/12/2019
20u
Ma 10/02/2020
jij de kans om onmiddellijk
Bunkerrock Als gast krijg
HiDeaWay
la JerôMe

Za 24/08/2019

acoustic

Mooneye – Isolde XL –
The Food Fighters
Za 28/09/2019

Walter Baele

theater

20u

- humor

Za 26/10/2019

BarBara Dex

theaterconcert

Ma 11/11/2019

20u

Za 14/12/2019

GenoeG!

vr 28/02/2020
20u

Baar met Dimitri Leue,
Warre Borgmans,
Michaël Pas, Alice Reijs
en Sara Lâm

Met De Kolonie MT en
Bruno Vanden Broeck
muziektheater

Za 21/03/2020

familievoorstelling
op vrijdag
7 juni om
19.00u
Zo 22/12/2019
16u

20u

De notenkraker 6+

Za 28/03/2020

route 66

Damme
De Cultuurfabriek
Seizoen ‘19-’20
familievoorstelling

foyerconcert

Zo 24/11/2019

11u

lekker klassiek
triotique

Za 18/01/2020

tiny leGs tiM
(fullBanD)

20u

Ma 27/01/2020

Piv Huvluv

foyer

– humor

o.c. De kleine Beer
C. Marichalstraat 5 · 8730 Beernem
dekleinebeer@beernem.be
plezier het nieuwe
facebook.com/ocdekleinebeer

16u
2+

20u

Met Gunther Neefs
en Guy De Pré
theaterconcert

Zo 26/04/2020

theaterconcert

concert op locatie

20u

De WoorDenaar

theater
(Stationsstraat
22, 8340 Sijsele)Dikkie Dik en ik

Guy Davis (usa)

20u

foyerconcert

foyerconcert

gratis festival

cultu

20u

11u

lekker klassiek
arte aManti

concert op locatie

ReSeRVeReN KAN VIA
WWW.BeerneM.Be/tickets
OF AAN De BALIe

programma van
Vergezeld van een hapje en een drankje presenteren wij u met veel

o.c. De kleine Beer
Vergezeld van een hapje en een drankje presenteren wij u met
veel
7/05/19 12:21
plezier het nieuwe programma van

oc_beernem_maldegem2019_120x148.indd 1

Seizoen ‘19-’20
De Cultuurfabriek
Damme
op vrijdag 7 juni om 19.00u
(Stationsstraat 22, 8340 Sijsele)

Als gast krijg jij de kans om onmiddellijk
tickets te bestellen! Agenda’s
in de aanslag dus!

Vanaf maandag 17 juni kan je ook terecht op

www.cultuurfabriekdamme.be

TICKETS

TIP: GEEF EEN
WAARDEBON
OF TICKET ALS
GESCHENK!

DE TICKETVERKOOP START OP
DONDERDAG 13 JUNI OM 9.00 UUR.
ONLINE
Via www.maldegem.be/
webshop (onder Tickets)
Je kan kiezen uit verschillende
betaalmogelijkheden
Opgelet: afhankelijk van de
betalingswijze wordt een extra
kost aangerekend.
UITLOKET
Gemeentehuis Maldegem
Marktstraat 7
9990 Maldegem
050 72 86 22
uit@maldegem.be
ma tot vr: 8.30 – 12.00 uur
wo: 14.00 – 16.00 uur
do: 16.00 – 18.30 uur

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.
Je kan enkel cash betalen.
VERKOCHTE TICKETS WORDEN
NIET TERUGGENOMEN.

Betaling via bancontact
mogelijk.

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

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).
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.

TOEGANKELIJKHEID
We voorzien graag een goed toegankelijke plaats met goede
zichtbaarheid voor rolstoelgebruikers, andersvaliden en hun
begeleider. Belangrijk is wel dat je dit bij je boeking (via telefoon,
e-mail of aan de balie zelf) duidelijk aangeeft.
Hoor je minder goed? Bij onze voorstellingen met
geluidsversterking kan je gebruik maken van het
gehoorversterkingssysteem. Je hoeft niet noodzakelijk zelf over
een hoorapparaat te beschikken.

CAFETARIA
Voor en na de gemeentelijke voorstellingen en tijdens de
eventuele pauze, wordt de cafetaria uitgebaat door een
Maldegemse vereniging. Bij avondvoorstellingen kan je er al
vanaf 19.30 uur terecht voor een drankje.

UITPAS MEETJESLAND

JOUW SPAAREN VOORDEELKAART VOOR
VRIJE TIJD

UITPAS MEETJESLAND IS:
Een spaarkaart…
Met UiTPAS Meetjesland
spaar je bij elke deelname
aan vrijetijdsactiviteiten
punten. Ook wanneer je naar
een voorstelling in CC Den
Hoogen Pad komt! Voor elke
voorstelling krijg je 1 UiTpunt.
… 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.

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.
Voor een ticket dat normaal
€ 10 kost, betaal je nu € 2,50.
Enkel inwoners van Assenede,
Eeklo en Maldegem kunnen
een aanvraag doen voor een
UiTPAS met kansentarief.
Wat kost dat?
Voor je UiTPAS Meetjesland
betaal je eenmalig € 5.
Kinderen en jongeren tot
26 jaar betalen € 2. Heb je
een beperkt inkomen en
heb je recht op een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief,
dan kan je terecht in het
Sociaal Huis en betaal
je € 1.

Zelfs zonder punten
doe 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.
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!

Verkooppunten
UiTloket, Bibliotheek
Maldegem, sporthal MEOS,
Sociaal Huis en aan 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.

BLIJF OP DE HOOGTE
NIEUWSBRIEF

FACEBOOK

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.

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

BEREIKBAARHEID
FIETS

OPENBAAR VERVOER

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

De Belbus van De Lijn heeft
een halte Adegem Cultureel
Centrum aan Den Hoogen
Pad. Voor meer info bel de
belbuscentrale 09 211 91 91.
De dichtstbijzijnde bushalte is
Adegem-Dorp van lijn 58 en 58S.

Het CC ligt op een klein
kwartier fietsen van het
centrum van Maldegem.
Vanuit centrum Eeklo doe je er
een halfuurtje over.

AUTO
Vlak naast het CC is een ruime
en gratis parking.
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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 tijdens de kantooruren naar tel. 050 71 00 21.

ZAALVERHUUR
Ben je voor jouw vereniging, organisatie of bedrijf op zoek naar
een geschikte locatie voor een activiteit of evenement? Dan is
één van de zalen van Den Hoogen Pad misschien wel de ideale
locatie.
Surf naar www.maldegem.be en ontdek welke zalen
gemeentebestuur Maldegem verhuurt. Je vindt er ook
de technische fiche van CC Den Hoogen Pad en het
aanvraagformulier. Voor meer informatie, bel tijdens de
kantooruren naar tel. 050 71 00 21.

COLOFON
PROGRAMMATIECOMITÉ CC DEN HOOGEN PAD
Piet Blomme
Vic Blomme
Gaby Bruyninckx
Ludwig De Backer

Rebecca Derudder
Koen Geerinckx
Marc Maeyens
Claude Nobus

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Burgemeester Bart Van Hulle
Koning Albertlaan 46/B6, 9990 Maldegem
VORMGEVING
Doppia Vu
DRUKWERK
Van Hoestenberghe

Peter Rooze
Mieke Timmerman

START TICKETVERKOOP:
DONDERDAG 13 JUNI OM 9.00 UUR
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

Gemeentebestuur Maldegem: Markstraat 7, 9990 Maldegem
050 72 89 30 | info@maldegem.be | www.maldegem.be

za 11 jan

Henk Rijckaert |
Maker

vr 31 jan

Annemie Deckmyn
en Bert Verbeke |
Alles gebeurt onderweg

zo 7 jul

BERLAEN * Clovis |
Parkfeest

za 15 feb

za 21 sep

Karibu Orchestra *
Mo & Grazz |
In concert

Gene Thomas |
Valentijnsvoorstelling

zo 1 maa

compagnie barbarie |
GRATIS CHIPS!

vr 27 sep

De Valse Teefjes |
Vrouwentongen
veel culot

za 7 maa

William Boeva |
Leveren jullie ook aan
huis?

zo 17 nov

Kunstendag voor
Kinderen

vr 22 nov

Nele Bauwens |
Wat een geluk

za 21 maa Stijn Van de Voorde |
For Those About To
Rock: I Salute You

vr 13 dec

Vernieuwd Gents
Volkstoneel | Zakman

vr 20 dec

De Piepkes | Jonge
Snaken for X-mas

za 4 apr

Kamagurka en Herr
Seele | The Return of
the Comeback

vr 1 mei

Steven Van Herreweghe |
De Droom van Philo

