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Dit benijdenswaardige Oosteuropese koor onderscheidt zich
van andere koren door een enorm gevarieerd en contrastrijk
repertoire, waarin hedendaagse composities voor jongenskoor,
orhodoxe kerkmuziek en pregnante koorbladzijden aan bod komen. Bovendien wordt er veel plaats ingeruimd aan werken van
eigen bodem waarvan het diep-lyrische karakter de Bulgaarse
volksziel typeert.
Programma:
—— Werken van Leonard Bernstein, Ivan Dubinski, Johann Michael Haydn, Gabriel Fauré, George Frideric Handel, Michael
Praetorius,, Dobri Hristov ,Hristo Iliev, Andrey Drenikov, Petar
Liondev, en een reeks Europese kerstliederen waaronder Stille
nacht.

Klassiek
zaterdag
14 december 2013

Samenstelling
en eindredactie
Serge Voncken
Vormgeving
Dada Design
www.dadadesign.be

Het knapen- en Klassiek
mannenkoor Stefka
Blagoeva van Plovdiv

Info en reserveringen:
www.debogaard.be, 011-70 17 00, UiTbalie@sint-truiden.be

De kluis gekraakt
Simone Beckers uit Sint-Truiden kraakte onze kluis en kreeg een gratis duoticket. Blader snel
door naar p. 8 en zoek mee naar de nieuwe code.

20.15 uur — Academiezaal
€ 18 – 17 (+55) – 9 (-26)

cultuurcentrum de Bogaard
ZOEKT

AmbassaDEURs
voor de ticketcontrole van onze voorstellingen
theater, humor, familie en muziek
Wij vragen:
—— Gemotiveerde mensen die als groep mee het gezicht zijn van CC de Bogaard
—— 30’ voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn
—— Ticketcontrole doen voor de voorstelling
Wij bieden:
—— Geen vergoeding, maar wel …
—— Een toffe sfeer
—— Gratis toegang tot de voorstelling waar jij van dienst bent
—— Een drankje in de bar/resto Amaai
—— Een jaarlijks vrijwilligersfeestje
Interesse?
—— Contacteer: UiTbalie@sint-truiden.be 011-701 701
—— Of rechtstreeks de programmatoren: Véro Moiës (theater, muziek), veronique.moies@sint-truiden.be
Serge Voncken (humor, familie), serge.voncken@sint-truiden.be
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Theater

Walpurgis brengt ons de liefde
(ach de liefde!)

Twee meisjes en
een schurk
Ensemble Leporello

19e eeuwse idealen of 21e eeuwse realiteit?
Ik bekijk de 19de eeuwse idealen door een hedendaagse bril om
zo de inhoud van de opera’s naar het hier en nu te brengen. In een
ietwat naïeve spreektaal geef ik een eerder ontnuchterend commentaar op die opera’s waardoor het allemaal een beetje absurd
wordt, die grote drama’s en sensationele verhalen, waar we allemaal wel eens in terecht komen. Ik bekijk het van op een afstand.
Op een licht humoristische manier stel ik de dramatische gang van
zaken in de libretto’s in vraag, de rol van de vrouw ook en al dat
lijden in naam van de liefde, of hoe je het ook noemt. Ik confronteer
bepaalde geïdealiseerde romantische scènes met reële feiten uit die
tijd die alles behalve rozengeur en maneschijn waren.

Tanto amore is een voorstelling die niet zomaar in een hokje
past, wat kunnen de mensen verwachten?
We brengen een onconventionele kijk op de operaheldinnen van
Puccini. Tanto Amore is een tragikomische voorstelling die constant balanceert tussen humor en aangrijpende emotie, letterlijk
dus ‘met een lach en een traan’.
Hoe zijn jullie erbij gekomen om met Puccini’s heldinnen aan
de slag te gaan?
De voorstelling is ontstaan omdat ik enerzijds iets wilde doen
met opera en anderzijds zocht ik naar materiaal om het te hebben over thema’s zoals bv. de slachtofferhouding, waar we ons
soms al te graag in wentelen, de onbewuste verslaving aan
lijden en klagen, in tegenstelling tot een creatieve levenshouding.
En zo ben ik beland bij de operaheldinnen van Puccini, die meestal sterven op de scène. Dit was de grote mode in de romantische
opera, een mannenwereld met als hoogtepunt de dood van het
vrouwelijke hoofdpersonage, in naam van de liefde. Het ene scenario of libretto is al dramatischer dan het andere. Hoe pijnlijker,
hoe beter, hoe mooier! Je zou kunnen zeggen dat de romantische
ziel verslaafd was aan pijn en lijden, en klagen natuurlijk ook
als gevolg. Maar, als we eerlijk zijn, woekert deze hardnekkige
romantische gewoonte nu eigenlijk nog altijd voort …
Romantiek of humor?
Beiden, want ook al haal ik de romantiek er onderuit, tijdens de
aria’s gooi ik er mij wel volledig in, daar word ik één met het romantische personage. Ik lever een constante strijd tussen emotie
en ratio.

Minder liefdevol, maar verrassend mooi! Uit verschillende
versies van de Oud-Griekse mythe van Tereus puurden Mieke
Laureys en Annelore Stubbe een eigen variant: een ballade
over lust, liefde en dodelijke wraakzucht. Zanger der gebroken
harten, Guido Belcanto, schreef de muziek.
“Twee meisjes en een schurk” werd geselecteerd voor Circuit
X. Circuit X staat voor verrassend en prikkelend werk van een
nieuwe generatie veelbelovend podiumtalent. De deskundige
jury van Het Theaterfestival tekent voor de selectie. En nu dus
op 17 maart in CC de Bogaard. Aanrader!
CC de Bogaard trakteert zijn publiek in de Academiezaal op
een liefdevol extraatje na de voorstelling!
Dit op 14/02 na “de tuin der lusten” door Capilla Flamenca
en uiteraard ook op 24/02 na de voorstelling “Tanto Amore
(de liefde, ach de liefde!)” door Walpurgis.

Meer info en tickets?
www.debogaard.be of UiTbalie: Tel.: 011-70 17 00

Meer info en tickets?
www.debogaard.be of UiTbalie, tel.: 011-70 17 00

Waarom mogen de mensen deze voorstelling zeker niet missen?
Omdat er vanuit een verrassende hoek met opera wordt omgegaan. Je kan iets over de opera’s bijleren, je krijgt vier opera’s
in een notendop, op een hedendaagse, onderhoudende manier.
Operaliefhebbers gaan hun geliefde operaheldinnen terugvinden
in een ongebruikelijk kader. Voor niet-operaliefhebbers kan deze
voorstelling een aangename kennismaking met opera betekenen
dankzij de luchtige manier waarop er met de libretto’s wordt
omgegaan en dankzij de intieme setting.

© Kurt Van der Elst

Op 24/02, exact 10 dagen na Valentijn, hebben we in de Academiezaal Walpurgis te gast met “Tanto Amore (De liefde, ach de
liefde!)”. Een voorstelling met humor, prachtige muziek en uiteraard romantiek (-kritiek). Tijd voor een gesprek met actrice en
sopraan Simonne Moesen.

Komen aan bod “Madame Butterfly”, “Mimi”, “Tosca”, “Turandot” en “Liu”, heb je een favoriet?
Ik moet eerlijk zeggen dat ze allemaal wel ergens in mij vibreren,
anders was ik er natuurlijk ook niet mee aan de slag gegaan.
Ik bezie ze als facetten van één persoon, om te komen tot Turandot (de laatste opera van Puccini) die er uiteindelijk in slaagt de
slachtofferrol van zich af te gooien en haar wraakgevoelens los
te laten. Turandot is de laatste opera van Puccini, geschreven na
de 1ste wereldoorlog, toen de romantiek van het sterven uit liefde
niet meer kon, in een tijdsgeest waar mensen, na een gruwelijke
oorlog, behoefte hadden aan een geloof in de overwinning van
de liefde op de haat, van vergeving op wraak. Als mensen iets
verschrikkelijks hebben meegemaakt, wordt dikwijls pas ten
volle beseft wat de dingen echt waard zijn, waar de essentie zit.

Theater

Theater

Walpurgis
Tanto Amore
(De liefde,
ach de liefde!)
maandag
24 februari 2014
20.15 uur — Academiezaal
€ 18 — 17 (+55) — 9 (-26)
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Poëzie

SOM, de nieuwe dichtbundel
van Herman Rohaert
Herman Rohaert is een gevierd dichter en werkte in Sint-Truiden mee aan talloze literaire projecten. Zo schreef hij gedichten
die te zien zijn in domein ’t Speelhof en ook op andere Haspengouwse locaties, hij werkte mee aan het project ‘Funeraire Poëzie’ en maakte ook deel uit van het dichterscollectief dat werd
samengebracht naar aanleiding van het multiculturele project
‘Frit Nepal’. Hij schreef in eigen regie een aantal dichtbundels,
in januari stelt hij zijn tweede dichtbundel voor die gepubliceerd wordt bij een officiële uitgever.
Geen uitgave van een boek, zonder een officiële voorstelling natuurlijk! De dichtbundel wordt op 25 januari 2014, in het kader van
gedichtendag, officieel voorgesteld aan het publiek in de Academiezaal. Tijd dus om de auteur zelf even aan de tand te voelen.
Herman, ‘Som’ is de titel van je nieuwe dichtbundel. Je hebt
er ondertussen al een aantal uitgegeven. Wat is het verschil
tussen de nieuwe dichtbundel en het vorige werk dat je al
publiceerde?
‘Som’ is na een viertalige bundel, die uitgegeven en voorgesteld
werd in Aken, Duitsland, mijn tweede bundel bij een officiële
uitgever, de onvolprezen uitgeverij P uit Leuven, één van de laatste uitgeverijen die nog focust op poëzie en die al meer dan 30
jaar op dat spoor verdergaat, Leo Peeraer verdient een loft in de
hemel van de poëzie! De andere bundels die ik schreef of uitgaf,
waren vaak in opdracht of handelden rond één bepaald thema.
Vanwaar deze titel, zie je ‘Som’ als een soort bekroning op je
werk?
Som is een mooi en kernachtig woord en zo zie ik graag mijn en
andermans poëzie. Sommen kunnen moeilijk en tegelijk makkelijk zijn, of omgekeerd. De titel duidt aan dat ik een soort (tussen)
balans opmaak na een twintigtal jaar intensief bezig te zijn
geweest met poëzie. Ik hou even halt, kijk naar wat er achter mij
ligt en maak schoon schip om daarna weer met iets nieuws te
kunnen beginnen. En let op: het geheel is steeds meer dan de som
der delen.
Is de voorstelling van de dichtbundel toegankelijk voor
iedereen?
Absoluut, het wordt een erg afwisselende voorstelling waar heel
luchtige en grappige interventies afgewisseld worden met ernstige of diepgaande momenten. Er is plaats voor lach maar ook
voor ontroering. De bundel wordt voorgesteld door dichter/performer Stijn Vranken, een echte professional, hier in Sint-Truiden
ook bekend van ‘Zin in Zomer’, daarna komen heel wat verwante
en bevriende dichters en andere kunstenaars aan het woord die
via voordracht, woord, plastisch werk, film, … hun persoonlijke
kijk geven op de bundel. Tussendoor is het genieten van prachtige
Klezmermuziek die live gebracht wordt door het getalenteerde
‘Onderduikorkest’ dat nu echt aan het doorbreken is. Het geheel

wordt afgesloten met een fijne en warme receptie waarop iedereen hartelijk wordt uitgenodigd. Ik hoop dat ook hier het geheel
de som der delen zal …
Waaraan mogen lezers zich verwachten bij het lezen van je
dichtbundel?
Het is een heel gevarieerde bundel, met drie grote onderdelen.
Het eerst deel ‘Lief, lijf en leden’ dat iets meer dan de helft van
de bundel beslaat, bevat liefdesgedichten, al dan niet erotisch.
Daarna volgt ‘Tussen de bomen het bos’ dat over … bomen, bos
en fruitbomen gaat. De bundel wordt afgesloten met ‘Het naakte
bestaan’ een reeks filosofische gedichten met betrekking tot de
condition humaine. De gedichten zijn niet hermetisch of ontoegankelijk, ze zijn eenvoudig maar nooit simpel of oppervlakkig, ze
zijn gelaagd, getuigen van ‘dichtheid’.
Je geeft ook het vak Nederlands in het middelbaar onderwijs.
Is het makkelijk om jongeren warm te maken voor poëzie?
Gebruik je je eigen werk ook in je lessen?
Jongeren staan open voor poëzie op voorwaarde dat je eerst een
aantal vooroordelen of verkeerde verwachtingen kan schrappen,
een opening in hun pantser kan vinden en hen kan aantonen dat
poëzie onlosmakelijk deel uitmaakt van het leven. Ik probeer
hen zelf de kracht van poëzie te laten ontdekken door hen veel
gedichten aan te bieden maar ook door hen zelf schrijfkansen te
bieden. En ze kunnen heel enthousiast worden, kijk maar naar
wat we onlangs bereikt hebben met een project als ‘Frit Nepal’!
En nee, ik gebruik nooit mijn eigen werk in mijn lessen, dat zou
erg pretentieus zijn. Ik geef tijdens de schoolvakanties ook workshops en poëziecursussen voor volwassen en jongeren.

Capucienessenstraat 10
3800 Sint-Truiden
T. 011 70 17 11

Dichten is op dit moment geen fulltime job voor jou, maar had
je ooit fulltime auteur willen worden?
Fulltime auteur en nog meer bepaald fulltime dichter worden
in zo’n klein taalgebied als het Nederlandstalige is praktisch onbegonnen werk en is slechts heel weinigen gegeven, helaas een
bijna onrealiseerbare droom. Bovendien levert het schrijven van
poëzie financieel ongeveer niets op. Maar dat is niet het belangrijkste: het boeiendste en het aangenaamste is het scheppen zelf,
het maken van iets uit niets of het werken aan een project, alleen,
maar ook vaak samen met kunstenaars uit andere disciplines of
met andere dichters.
Iets van schoonheid, iets waars en iets fundamenteels creëren,
voor een artiest is dat bron van diepe vreugde. Daarop volgt
de lange, moeilijke en frustrerende weg om met dat werk naar
buiten te komen, om het te publiceren of om er iets mee te doen in
de publieke ruimte. Dat vergt heel wat inspanningen, verborgen
leed en zweet, onzichtbaar voor de buitenstander. En het vraagt
ook om mensen die je steunen en in je geloven. Gelukkig heb ik er
zo een aantal mogen vinden die ik heel dankbaar ben. Als je dan
eenmaal het eindproduct in handen hebt of voor je ziet staan, als
je reacties krijgt van mensen die aangeven ontroerd of gegrepen
te zijn door wat je schrijft of die zich in je gedichten herkennen,
geeft dat een enorme voldoening die primeert op het financiële.
Meer informatie over Herman Rohaert en zijn activiteiten vind
je op zijn blog/website omtrent poëzie, nl. ‘geen woord gaat
vreemd’, www.hermanrohaert.wordpress.com die in enkele jaren
tijd al zo’n 20.000 keer geraadpleegd werd.
Inschrijven:
UiTbalie@sint-truiden.be

Volg ons op
www.a-maai.be
baramaai@gmail.com

Flora Duchateau
Annemie Duchateau
Stapelstraat 58
3800 Sint-Truiden
T +32 (0)11 68 34 57
F +32 (0)497 13 26 73
annemie@floraduchateau.be

Bloemen, planten,
tuin- en interieurdecoratie
Stapelstraat 53
3800 Sint-Truiden
011 67 16 68

Poëzie
Bloemenkaartje 70x70.indd
Voorstelling
dichtbundel 'SOM'
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zaterdag
25 januari 2014
19.30 uur — Academiezaal
Gratis toegang
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Literatuur

Op 7 december 2013 worden traditiegetrouw de Guido Wulmsprijs, poëzieprijs van de stad Sint-Truiden, de Simon Michaël
Conincx-prijs en de Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen
uitgereikt. Deze literaire wedstrijden hebben reeds een lange,
gevestigde traditie en trekken schrijvers uit heel Vlaanderen en
Nederland aan.
De prijsuitreiking wordt ook dit jaar een feestelijk gebeuren. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 december in cultuurcentrum de Bogaard (club) om 15.00 uur. Daar zullen de winnaars
van de schrijfwedstrijd plechtig bekend gemaakt worden!
Ben je zelf schrijvend talent? Neem dan zelf deel aan de literaire prijzen van de stad Sint-Truiden!
Je hebt er zeker al eens stiekem van gedroomd om ooit een beroemd schrijver of dichter te worden! Maar je kreeg nooit de kans

om je schrijvend talent aan de buitenwereld te tonen?
Tijd dus om die kans te grijpen! Kruip in je pen en neem deel aan
de literaire prijzen van de stad Sint-Truiden editie 2014. Stuur een
origineel gedicht in voor de Guido Wulms poëzieprijs of een spannend verhaal voor de Hendrik Prijs-prijs voor kortverhalen. Twee
schrijfwedstrijden speciaal gericht naar niet-gevestigde auteurs
en jong talent. Jarenlange schrijfervaring is dus niet vereist, enkel
de goesting om te schrijven en een mooie dosis inspiratie! Bovendien liggen er enkele mooie geldprijzen in het verschiet, aarzel
dus niet en neem zeker deel!
Inzenden kan tot en met 30 april 2014.
Reglement en info:
UiTbalie, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden,
UiTbalie@sint-truiden.be, 011-70 17 00

DONDERDAG
30 JANUARI 2014
GEDICHTENDAG

Kraak de kluis
en maak kans op
twee duotickets!

Gedichtendag het jaarlijkse poëziefeest van Nederland en Vlaanderen, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Waar
je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon
op straat. Ook kranten, radio, televisie en het internet klinken die
dag een stuk poëtischer. Vanzelfsprekend doet de bib ook mee
aan dit feest: wij zorgen voor een thematafel en een verrassende
activiteit! We hebben de Vlaamse dichter Geert De Kockere uitgenodigd en hij zal op deze dag 3 workshops verzorgen in de bib.
In 1989 debuteerde hij met een bundel kindergedichten: Vingers
in de jam. Ondertussen publiceerde hij al meerdere verhalen en
dichtbundels voor alle leeftijden. Hij schreef niet alleen verhalen
en gedichten, maar samen met de illustratoren verzorgde hij
ook de hele vormgeving van zijn boeken. De bib wil met Geert
de Kockere poëzie dichter bij het publiek brengen. De eerste twee
workshops zijn speciaal gericht naar het onderwijs. Om 16.30 uur
verwachten we creatieve en open volwassenen op de workshop.
Je hoeft helemaal geen poëziefreak te zijn om deel te nemen en
een aangename ervaring mee te maken. Deelnemen is volledig
gratis, inschrijven verplicht!

1. Wie schreef de muziek voor Twee meisjes en een schurk?
2. Hoe heet de dansvoorstelling die gaat over een jongen die
speelt met twee meisjes?
3. Waar is cultuurcentrum de Bogaard naar op zoek?
4. Op welk evenement kunnen jongeren tussen 13 en 19 jaar
hun ding doen?
5. Waar krijg je Krokuskriebels?

Voor meer inlichtingen kan je terecht in de bib: Marina Huygen
(011 70 17 82) of marina.huygen@sint-truiden.be

Vul de paginanummers
in waar je de antwoorden
vindt en mail je code naar
UiTbalie@sint-truiden.be
met als onderwerp ‘kraak
de kluis’ of stuur ze naar
UiTbalie, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden. Vergeet niet je naam
en telefoonnummer te
vermelden.

Vliegende Danscompagnie
Koe De Stilte
Vorig seizoen konden ouders en kinderen nog genieten van de grappige en fel gesmaakte voorstelling Mr. Pickwick. Verwijderd uit zijn
welbekende grotemensenwereld raakte Mr. Pickwick verstrikt in een surrealistische, magische wereld waarin humor en verwondering
het leven glans geven. Dit jaar is danscompagnie de Stilte opnieuw in de Bogaard te gast met Vliegende Koe. Vliegende koe is een bewerking van de goed ontvangen voorstelling Speelvogels. Wij spraken met Jack Timmermans, artistiek leider van compagnie de Stilte.
Waar gaat deze voorstelling over?
Vliegende Koe gaat over een jongen die speelt met twee meisjes.
Over jaloezie, over jongens die niet weten hoe slim en geraffineerd meisjes kunnen zijn. Over het verzinnen van spelletjes, over
pesten en vrede sluiten. En over het leven in een wereld waarin
fantasie en werkelijkheid naadloos in elkaar overgaan.
Het is een dansvoorstelling, moeten we dat letterlijk nemen?
Jazeker, het is een dansvoorstelling waarin de taal van het
lichaam duidelijk maakt waar het over gaat. Woordeloos wordt
het publiek meegenomen op de vleugels van verbeelding.
Wat maakt deze voorstelling zo interessant?
De dans in prachtig gestileerde beelden geeft ieder kind en iedere
volwassene de kans er zijn of haar eigen verhaal van te maken.
Met voorwerpen als eitjes en kooitjes worden werelden opgeroepen waarin gevlogen kan worden, gefietst en gefantaseerd.
In Mr Pickwick hebben niet enkel de kinderen hard gelachen,
maar ook de ouders. Zal dat ook nu weer het geval zijn?
Zeker. De voorstellingen van De Stilte kenmerken zich door hun
gelaagdheid en hun humor. Op verschillende manieren kan naar
hetzelfde gekeken worden en zoals dat gebruikelijk is bij kunst
kijkt het publiek naar zichzelf, ongeacht de leeftijd.
Waarom moeten de mensen naar Vliegende koe komen?
De mensen moeten naar Vliegende Koe komen om te genieten,
om zich te verwonderen en om met de familie in gesprek te gaan
over wat ieder gezien heeft. Wie zijn die meisjes en die ene jongen
nou eigenlijk? Welke pogingen worden ondernomen om erbij
te horen? En op welke manier doen wij zelf ons best om op te
vallen, mee te spelen, aardig gevonden te worden. Hoe warm
en lieflijk Vliegende Koe ook is, er is altijd een wereld achter een
wereld te ontdekken.

Familie (4+)
zondag
2 februari 2014
15.00 uur — schouwburg
€ 8 — 7 (+55) — 6 (-26)

Info en tickets:
UiTbalie, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden
011-70 17 00, uitbalie@sint-truiden.be, www.debogaard.be

© Claudette van de Rakt

Lezen, dichten, schrijven, voordragen
Een winter boordenvol literatuur
Literaire prijzen van de stad Sint-Truiden

Familie

Goed nieuws voor onze jongste
gasten!
Vanaf nu zijn in cultuurcentrum de Bogaard stoelverhogers
beschikbaar waardoor ook de kleintjes goed het podium kunnen zien en maximaal van de voorstelling kunnen genieten!
En er is nog meer goed nieuws. Op zondag krijgen de kinderen
na de voorstelling een gratis pannenkoek of kan u zelfs intekenen voor een heuse ‘junior brunch’ in bar-resto Amaai.
Zo 15.12.13
Zo 12.01.14
Zo 26.01.14
Zo 02.02.14
Zo 16.02.14
Zo 23.02.14
Zo 02.03.14

Aniek Stokkers – Huismuis (4-8j) ** (UITVERKOCHT)
Mariska Simon – De Waterprinses (3+)* (UITVERKOCHT)
Sprookjes en zo – Sneeuw (1-3j)* (UITVERKOCHT)
Danscompagnie De Stilte – Vliegende Koe (4+) *
Tuning People & Kinderenvandevilla – Leeghoofd (4-7j) **
D’irque & Fien – Carrousel des Moutons (6-100j) *
Jan De Smet & Kim Duchateau – Tweede stripconcert
van Jan en Kim (4+) *
Za 15.03.14 Roel Swanenberg & Wanda Eyckerman – Mr & Mrs
Murphy (6-10j)
Za 05.04.14 Theater FroeFroe – Repelsteel (6+)
* Gratis pannenkoek voor de kinderen, op vertoon van je ticket.
** Junior Brunch, kinderen € 15, volwassenen € 15, meer info en
reservering: Amaai: 011- 70 17 11
8
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Bibliotheek

Kom naar de bib en geniet
eens van een gedicht
Een gesprek met Mira Borghs,
Truiense dichteres met internationale allure
Maak een mix van volgende ingrediënten: fascinatie voor de Engelse taal en poëzie, een opdracht tijdens de les Latijn, een kleine
Ierse drukkerij, een jonge vrouw uit Sint-Truiden, een duistere en tragische figuur in een verhalend gedicht … shake alles en Last
Feast van Mira Borghs komt tevoorschijn.
Als bij toeval telefoneerde Mira ergens in de mooie nazomer van september om haar recentste dichtbundel voor te stellen en te
schenken aan onze bib. Last Feast werd dit jaar uitgegeven in Belfast bij Lapwing Publications – in het Engels dus. Intussen is
het boekje te koop via Amazon. Indrukwekkender is dat het te koop is bij de gerenommeerde boekhandel Waterstones Bookshops.
Verwondering en nieuwsgierigheid sloegen meteen toe. Hoe komt een jonge vrouw, geboren in Sint-Truiden en hier naar school
geweest, erbij om poëzie te schrijven in het Engels en te publiceren bij een Ierse drukkerij?

Het begin
“Tot mijn achttiende woonde en leefde ik in Sint-Truiden (Terbiest). Ik liep school in het Koninklijk Atheneum op Tichelrij, en
hoewel ik Latijn-Wiskunde volgde, groeide mijn interesse voor
taal vooral in de twee laatste jaren van de humaniora enorm.
Mijn keuze om hogere studies in Germaanse talen te volgen – Nederlandse en Engelse literatuur – was snel gemaakt. Ik trok naar
de VUB, ging op kot en rondde na enkele jaartjes omzwervingen
mijn licenties af in Leuven. Mijn droom werd werkelijkheid: ik
leerde o.a. de Engelse literatuur van heel dichtbij kennen en was
helemaal weg van Shakespeare, de romantische Britse dichters
zoals Yeats, Byron, Coleridge en Wordsworth.
Als kind was ik al bezig met verhalen en gedichtjes te schrijven.
Opdrachten zoals het schrijven van opstellen en teksten waren
voor mij eerder ontspanning dan huiswerk. Ik imiteerde vaak een
bepaalde stijl bij schrijvers, maakte er mijn eigen ding van en
probeerde een verhaal of gedicht helemaal in een bepaalde sfeer
te schrijven.”
Mira’s interesse in creativiteit is echter niet beperkt tot literatuur. Ze volgde les aan de Academie voor beeldende kunsten in
Sint-Truiden en SLAC te Leuven, is bezig met fotografie, video en
montage, maakt aquarellen, is actief betrokken in theater – en
voordrachtprojecten (als kind en tiener deed ze mee aan de Maurits Sabbe wedstrijd). Een mooi voorbeeld is het kaft van haar
boek waarvoor Lapwing Publications een oude, zelfgemaakte
foto gebruikte.

And then appears Martin Burke
Door in te gaan op een advertentie leert ze de Ierse schrijver/
dichter Martin Burke kennen. Hij is de stichter en bezieler van een
tweetalige theatergroep Zonder Thuis en leeft al twintig jaar in
Vlaanderen. Burke motiveert en steunt Mira in haar schrijverschap en helpt haar een geschikte uitgeverij te vinden, zowel op

Latijn met dit personage voor ogen, als een soort kwelgeest. En
tijdens mijn eerste jaar aan de VUB schreef ik het lange gedicht
Nihilius zoals het dertien jaar later op The Green Door is verschenen. Tijdens mijn zwangerschap – een hele creatieve periode
trouwens – heb ik Nihilius terug opgepikt en de tekst vervolledigd met 4 andere teksten en zo was Last Feast geboren. Martin
heeft de tekst gelezen en mij een lijst bezorgd van uitgeverijen in
Amerika, Ierland en Groot-Brittannië. Lapwing reageerde positief
en einde 2012 heb ik mijn tekst ingediend. In februari 2013 werd
mijn verhalend gedicht gepubliceerd door een onafhankelijke
drukkerij uit Belfast.”

Ik wil graag schrijver worden
“Dat gevoel is steeds aanwezig geweest. Toen ik na mijn studies
niet goed wist wat ik wilde doen, was één ding zeker: schrijven,
dat wou ik! Ik probeer steeds mijn job, mijn relatie en de zorg
voor mijn kindje zoveel mogelijk te combineren met lezen en
schrijven. Op dit moment werk ik in mijn schaarse vrije uren aan
een fictieverhaal in het Nederlands. Mijn nieuwe boek wordt een
toekomstroman, genre Brave New World van Aldous Huxley
– een belangrijke Amerikaanse schrijver die via zijn echtgenote
trouwens ook een band had met Sint-Truiden!”
Tijd om te lezen schiet er bij Mira niet vaak over. Ze probeert wel de
publicaties op literaire websites zoals The Green Door of in literaire
tijdschriften zoals Domestic Cherry zoveel mogelijk te volgen. Een
foto van haar werd in Domestic Cherry opgenomen (The Raven),
maar we vinden er ook gedichten en teksten van Mira in terug. Nederlandse gedichten en teksten werden opgenomen op de website
www.woordenstroom.org, in de humanistische jeugdtijdschriften
Fakkeltjes (met eigen illustraties) en in de bundel Aubade.

En wat leest Mira zoal?

papier als digitaal. Mira krijgt de kans om gedichten te publiceren
op de internationale website The Green Door, waar het gedicht
Nihilius als issue edition verschijnt.
“Nihilius is een personage dat al lang in mijn hoofd zat. Tijdens
mijn middelbare schoolloopbaan was ik gefascineerd door
Nietzsche en diens symboliek. Ik leende in de bib boeken uit om
meer over zijn filosofie te weten te komen. Vooral het idee van
het nihilisme is blijven hangen en heeft de basis gevormd voor
Nihilius. In het middelbaar schreef ik reeds een tekst voor het vak

“Als kind was ik verzot op sprookjes en de stripverhalen van
Suske en Wiske en Jommeke. Op school werden dat Louis Paul
Boon, Vandeloo, Lampo, Camus, Sartre, Ionesco. De bibliotheek
van Sint-Truiden was voor mij een plek om muziek, boeken, films
en filosofie te ontdekken. Ik genoot van de rust en het gevarieerde
aanbod waaruit je zomaar kon kiezen. Ook nu nog geniet ik ervan
om naar de bib te gaan en in boekenwinkels te snuisteren: Tweebronnen in Leuven, de Slegte, de rommelmarkten, ...
Tijdens en na mijn studies werd mijn lijstje uitgebreider en kwamen daar de klassiekers bij: Shakespeare natuurlijk, de Britse
romantische dichters, Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Dostojewski, Kafka, Paul Van Ostaijen, Jack Kerouac en de
Beatnik poets, Heart of darkness van Conrad en Mary Shelley’s
Frankenstein.

raakt van Tolkien en het sprookjesachtige van zijn verhalen. Het
parfum van Suskind is nog zo een boek dat een blijvende indruk
heeft nagelaten – maar ook de verfilming van Tom Tykwer is een
absolute aanrader.
Toen ik de schitterende film The Unbearable Lightness of Being
zag, dacht ik: dat boek moet absoluut op mijn verlanglijstje.
Voorlopig staat het daar nog altijd, maar ik wil het zeker ooit
eens lezen! En op mijn nachtkastje ligt nu Khaled Hosseini. Benieuwd of dit boek op mij de indruk zal nalaten die het al bij vele
lezers heeft nagelaten!”

Inspirerende suggesties en het
nachtkastje
“Dat is steeds zo moeilijk! Aanraders vinden zonder andere geweldige boeken en schrijvers te kort te doen… Wie mij zeker nog
steeds inspireert is W.B Yeats, de Ierse dichter, toneelschrijver en
mysticus uit de 19de eeuw. Verder ben ik als kind in de ban ge10
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Kunstbende: just do it!
Waag je kans op 22 februari 2014
in CC de Bogaard in Sint-Truiden
AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR
IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR
FILM ☻ MODE ☻
BEELDEND ☻ DJ ☻ TXT
☻ DANS ☻ PERFORMANCE
☻ MUZIEK ☻ FOTO

Hoe verloopt de wedstrijd
nu precies?
De wedstrijd biedt je een professioneel podium aan om je ding te
doen. Waag je kans op één van de 11 voorrondes in Vlaanderen
en Brussel en overtuig de Kunstbende jury van je talent.
Inschrijven kan je in één of maximum drie categorieën: beeldend,
mode, DJ, film, dans, txt, foto, performance & muziek. Winnaars
gaan naar de grote finale in Turnhout.
De prijzenpot is groot! Kunstbende heeft heel wat verrassingen in
petto. In de paasvakantie trekken alle winnaars van de voorrondes naar een inspirerende locatie voor een 5-daags Kunstbende
bootcamp. Tijdens deze week staat jouw artistieke ontplooiing centraal. Vooraleer de finale aanbreekt, krijg je de kans om
samen te werken met enkele professionele kunstenaars. Ook
de 2e en 3e plaatswinnaars mogen zich onderdompelen in een
creatief weekend binnen hun eigen discipline. Bovendien schenkt
Kunstbende aan alle winnaars een prijzenpakket en een juryrapport met feedback.

SCHRIJF NU IN!
WWW.KUNSTBENDE.BE

Coördinatie:
V.U. Marc Verstappen, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen ☻ Ontwerp: Studio Fluit
Met de steun van:
Kunstbende is een project van: Villanella ☻ Jes ☻ Jeugddienst Bornem ☻ Schouwburg Kortrijk ☻ CC de Bogaard ☻ Villa Basta ☻ Jeugddienst Oostende ☻ de Warande ☻ CC Lokeren ☻ Waase cultuurcentra ☻ Stad Diest ☻

Wat is Kunstbende?

Ambassadeurs?!

Kunstbende Vuistregels

Sta jij liever niet in de spotlights, maar heb je een zwak voor
Kunstbende? Heb je andere talenten? Is mensen enthousiasmeren spek voor jouw bek? Word dan ambassadeur van onze
15de Kunstbende editie! Als Kunstbende ambassadeur verzorg jij
de promotie in je school, jeugdhuis, buurt of gemeente. Zo maak
jij, samen met een honderdtal andere liefhebbers, Kunstbende
mee tot een groot succes. Klinkt als iets voor jou? Meld je dan hier
als Kunstbende liefhebber!

#1 Goesting & eigenheid zijn belangrijker dan professionaliteit & technische uitwerking. Wees je uitbundige zelf!
#2 We handmade! Appreciatie troef voor creaties die je
zelf bedenkt en produceert.
#3 Houd altijd in je achterhoofd dat alles kan en alles mag.
Gewoon uitproberen dus!

Ambassadeursacties regionaal en nationaal zijn:
—— Reclame maken: het verspreiden van posters en folders, stukjes schrijven voor de schoolkrant …
—— Helpen bij de activiteiten van Kunstbende: hulp bij het organiseren van de voorronde, of bij een infodag …
—— Meedoen met de nationale promotiestunt …
—— Goede ideeën leveren …
Gebeten om Kunstbende ambassadeur te worden?
Meld je aan via www.kunstbende.be of stuur even een mail naar
kunstbende@sint-truiden.be.

Ben jij tussen 13 en 19 jaar en lijkt het je geweldig om deel uit
te maken van die Bende? Dan is de 15de feesteditie van Kunstbende iets voor jou!
Deelnemen?
Inschrijven?
Twijfel je nog?

Is helemaal gratis.
Kan je zelf via www.kunstbende.be.
Heb je een vraag voor ons? Stuur een
mailtje naar kunstbende@sint-truiden.be.
Op de hoogte blijven? www.facebook.com/KunstbendeSintTruiden.

Een chaotische meute? Een zootje artiesten? Een anarchistische
beweging?

© Sven van Baarle

Kunstbende is vooral een groep jongeren boordevol ideeën,
creativiteit en verbeelding. Kunst kent hier geen grenzen: een
energieke punkband, een urban danschoreografie of een abstract
schilderij. In deze Bende kan en mag alles! Al 15 jaar brengt
Kunstbende verschillende kunstvormen samen in heel Vlaanderen en Brussel.
Klinken The Compact Disk Dummies, Brahim, Steak Number 8,
Balthazar, Geppetto & the Whales of Hannelore Bedert je bekend
in je oren? Zij, en nog 35.000 andere jongeren, waagden ooit hun
eerste kansen bij Kunstbende.
12
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Film

Free China:
De Nieuwe Wildernis
The Courage to Believe Grote natuur in een
klein land

Museum

Kerstmis in
Museum DE MINDERE
Een ontdekkingstocht
voor de ganse familie

KROKUSKRIEBELS
in het museum:
het grote bouwfeest!
Van za 1 t.e.m. zo 9 maart 2014

Van 7 december 2013 tot 7 januari
2014 (Gesloten op maandag en op
25 en 26 december en 1 januari)

Michael Perlman, 2013, USA, 53’
Vervolgd worden omdat je de waarden waarheid, mededogen en
verdraagzaamheid koestert. Onbegrijpelijk voor ons westerlingen, maar in China is dit voor zovele Falun Gong beoefenaars
een harde realiteit.
Jennifer Zhang, een biochemicus uit Peking kwam terecht in een
Chinees werkkamp door haar beoefening van Falun Gong. Het
werd bijna haar dood. Ze kon vluchten naar Australië waar ze
een boek schreef over haar verhaal. Het werd een bestseller.
Tijdens een interview op NBC vertelde ze over haar ervaring: “Wat
ik geleerd had uit geschiedenisboeken over de concentratiekampen, gebeurt vandaag opnieuw in werkkampen op slechts enkele
kilometers van Peking. We ondergingen er de meest onmenselijke
behandelingen maar ook medische tests en een bloedonderzoek.
Nadien bleek dat dit bedoeld was om te zien of onze organen
geschikt waren voor transplantaties. Wij maakten op die manier
deel uit van een ‘levende databank voor donororganen’. Ik was
zo gechoqueerd dat ik mezelf beloofde om dit alles te overleven
en een boek te schrijven zodat iedereen kan leren over deze verschrikkelijke misdaden.”
Jennifer’s verhaal werd ook verfilmd. ‘Free China-The Courage to
Believe’ werd bekroond op 5 filmfestivals. Waarom vervolgt de
Chinese overheid de beoefenaars van deze meditatiewijze Falun
Gong. Wat gebeurt er achter de muren van Chinese werkkampen?
Hoe reageert de internationale gemeenschap op deze organenroof? Speelt dit verhaal van vervolging een rol in de toekomst
van China? Regisseur Michael Perlman probeert een antwoord te
geven op al deze vragen.

Mark Verkerk en Ruben Smit, 2013, NL, 97’
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een
natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang
volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten
en de grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat
is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden werpen hun veulens tussen
de kalveren van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire
gevechten nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in
de lente en zomer een paradijs vormt, maar in de winter een
grimmig landschap. Er is minder voedsel waardoor de bewoners
van de graslanden en moerassen keuzes moeten maken die van
levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel
voor het hele gezin. De ‘circle of life’ of ‘kringloop van het leven’
in de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht.
Soms aangrijpend maar ook humoristisch en vertederend.

Een initiatief van Falun Dafa Sint-Truiden ism CC de Bogaard

Een initiatief van de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu samen
met Natuurpunt en Stad Sin-Truiden.

FILM

FILM

donderdag
5 december 2013

Donderdag
19 november 2013

20.00 uur — Cultuurcentrum de Bogaard
Toegang gratis
Reserveren: freechinadebogaard@gmail.com of 0473 85 88 09

20.00 uur — cultuurcentrum de Bogaard
Toegang: € 5. De opbrengst gaat naar Natuurpunt voor de
verwerving van natuurreservaten

Kerstmis is het familiefeest bij uitstek. We komen gezellig samen,
maken lekker eten klaar, wisselen cadeautjes uit en versieren een
kerstboom. Maar weten we nog wel wat er nu eigenlijk gevierd
wordt?
Kunstwerken uit de vaste collectie van het museum brengen het
kerstverhaal van ‘de boodschap aan Maria’ tot ‘de vlucht naar
Egypte’ tot leven. Het vertrekpunt van de tentoonstelling is natuurlijk Franciscus van Assisi, de eerste die een levende kerststal
ensceneerde.
Naast kunstwerken uit onze eigen collectie kan je in het museum terecht voor een verzameling kerststallen vervaardigd uit
verschillende materialen. Het educatief parcours maakt van deze
tentoonstelling een aanrader voor het hele gezin.
Kom genieten van de sfeer en laat je verrassen door de materiaalkeuze. De moeite waard voor jong en oud!

Ook dit jaar doet het museum mee met Krokuskriebels. Kom het
vernieuwde kinderparcours ‘opdrachten van Vlieg’ (6 tot 12 jaar)
en ‘de dozen van vis’ (3 tot 6 jaar) uitproberen of neem deel aan
het grote bouwfeest. Bouw je mee aan een stad waar iedereen
mag wonen? Allerlei bouwblokken staan klaar: Lego, Duplo,
houten blokken, K’nex, … Maak je een huisje voor jezelf of voor de
hele familie? Zet je een appartement of een ingenieuze fabriek? Of
bouw je zoals Sint-Franciscus een kerkje, voor iedereen, met een
grote toren om de klok in te hangen? Samen maken we een grote
stad. Je kiest zelf hoe en wat je bouwt.
Knutselatelier: Wat bouw jij?
(bouwwerk maken uit wegwerpmateriaal)
Donderdag
6/03/2014 
Vrijdag
7/03/2014
Zaterdag
8/03/2014 

10 -12 uur
10 -12 uur
10 -12 uur

Met allerlei materialen, zoals doosjes, kabels, potjes, deksels,
maak je een eigen bouwwerk. Een huis, een nest in een boom, een
raket of een robot ? Alles kan. Met een beetje fantasie bouw je iets
formidastisch.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Vooraf inschrijven: info@demindere.be of 011/ 67 29 71
€ 5,00 per kind (gratis voor leden Gezinsbond). Begeleidende
(groot)ouders mogen, als ze dit willen, gratis mee.
14
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Kerstmarkt zal ook
dit jaar weer schitteren
EVENT

Kerstmarkt

vrijdag 29 november 2013
‘Als mijn zuster dat moet
weten’
JEC Theater
In het parochiaal cultureel centrum,
Sint-Martinusstraat 8, 20.00 uur
(ook op zaterdag 30 november, 20.00 uur
en zondag 1 december 2013, 15.00 uur)
Info: tel. 011-69 60 48

Van 6 tot 29 december zal de kerstmarkt plaatsvinden op de
Groenmarkt. De kerstmarkt zal ook dit jaar weer stralen!
Alle elementen van vorig jaar zijn aanwezig. De grote châlet met
een winterse uitstraling zorgt ervoor dat je snel terug op temperatuur komt. En de parasolbar buiten creëert een echte après-ski
sfeer. Ook de standhouders met leuke hebbedingetjes en lekker
eten zijn weer van de partij. Net als vorig jaar staat onze schaatsbaan van 15 meter op 28 meter ook op de Groenmarkt.
De Kertmarkt is open op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag vanaf 14.00 uur, op woensdag vanaf 12.30 uur en in de
weekends respectievelijk vanaf 10.00 uur en 11.30.

Gratis schaatsen en happy hour
De schaatsbaan is al snel uitgegroeid tot een vaste waarde op
onze kerstmarkt. Vorig jaar telden we maar liefst 10.000 schaatsers! De 450m2 grote schaatsbaan komt dus uiteraard ook dit
jaar terug onder dezelfde vorm. Schaatsen kost 4 EUR voor 2 uur,
huur van schaatsen kost 1 EUR. De schaatsbaan is dagelijks open
tot 22 uur, de laatste schaatsbeurt start om 21 uur. Op vrijdag
6 december is er ‘gratis schaatsen voor iedereen’ van 16 uur tot
22 uur. Bij de opening is er een happy hour om 16.00 uur en Mini
Apres ski party aan de Parasolbar. Gezelligheid gegarandeerd!

December feestmaand
In de maand december behoort de organisatie van een grote
tombola tot onze klassiekers. Dit jaar kan men in Sint-Truiden als
hoofdprijs een nieuwe Hyundai Veloster van Garage Merinsky
winnen dankzij de 250 deelnemende handelaars van Sint-Truiden. Deze wagen is trouwens niet de enige prijs, er zijn er nog veel
meer. Er is immers een volle prijzenpot met een totale waarde
van 50.000 EUR. Uw winstkansen stijgen naarmate u meer kansbiljetten invult en deponeert in de grote bus op de Grote Markt.
En dat maakt het shoppen dus niet alleen reuze gezellig, maar
ook spannend.

(ook op dinsdag 10 en 17 december 2013)
om 13.30 uur: fietsen. Samenkomst in het
parochielokaal Beekstraat 12.
Info: gsm 0497-93 05 90

Après-Ski
Ook de Après-ski party behoort intussen tot de vaste waarden
van onze kerstmarkt. De vele duizenden bezoekers van de vorige
jaren kunnen dat bevestigen. Op zondag 29 december van 17.00
tot 00.00 uur vindt de 6de editie van de Après-ski plaats. Er doen
opnieuw 20 verenigingen mee.

Data
6 december: opening met vanaf 16.00 uur Après-ski party,
buiten rond de parasolbar (met mooi weer) EN happy hour tussen 16.00 tot 17.00 uur. Om 20.00 uur: discobar Lassy
Elke zaterdag: En DANS! Er wordt elke zaterdag een gezellig feestje gebouwd met muziek uit de jaren ‘70 ‘80 ’90 ...
12 en 19 december: After work party
De Kerstman komt ook ergens langs!
Meer info op www.trudor.be

zaterdag 30 november 2013
‘Het proces van Proske Vod’
Toneelvereniging Halfjassen
In de parochiezaal van Sint-Maarten,
Beekstraat 12, 20.00 uur
(ook op vrijdag 6 en zaterdag 7 december,
vrijdag 13 en 14 december 2013)
Info: patrick.deherdt2@telenet.be
zondag 1 december 2013
hambeurs
Radioamateurs Sint-Truiden, RST vzw
In de cafetaria van de veemarkt,
Speelhoflaan 2, van 09.00 tot 15.00 uur
Info: www.on4rst.be
zondag 1 december 2013
bezoek aan het parkgebied
Duras
Natuurpunt Aulenteer en Toerisme SintTruiden
Samenkomst om 14.00 uur: kruispunt
Duraslaan en Galgestraat.
Info: tel. 011- 69 28 83
maandag 2 december 2013
geestrijke dranken (lezing)
Okra Sint-Truiden
Volksmacht, Luikersteenweg 7, 13.30 uur
Info: gsm 0477-40 31 57, lastra@pandora.be
maandag 2 december 2013
Noorse motiefjes breien
Femma Schurhoven
In de pastorie, Schurhoven 4, 19.00 uur
Info: tel. 011-68 59 45
dinsdag 3 december 2013
Femma Sint-Marten

donderdag 5 december 2013
wandelen te Helshoven
KVLV Wilderen-Duras
Samenkomst aan het lokaal Wilduraan,
Galgestraat 154, 13.00 uur
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
vrijdag 6 december 2013
cursus natuurbeheer
Natuurpunt Educatie
(ook op vrijdag 13 december 2013)
In het Natuur.huis Natuurpuntafdeling
Aulenteer, Kleinveldstraat 54, 19.30 uur
Info: tel. 011-24 60 20
vrijdag 6 december 2013
spelavond
Spellenclub Sint-Truiden
In taverne ’t Hert, Grote Markt 7, 19.30 uur
(ook op vrijdag 20 december 2013, 3 en
17 januari, 7 en 21 februari 2014)
Info: www.spellenclubsinttruiden.be
vrijdag 6 december 2013
open oefensessie volksdans
De Vrindschap
In de Ark van het Park,
Sint-Trudostraat z/n, 19.45 uur
(ook op vr. 3 januari en 7 februari 2014)
Info: Gilbert Swijsen, tel. 011-68 41 51,
gilbert.swijsen@gmail.com
zaterdag 7 december 2013
carnavalbal
CV De Bigaro’s
In de cafetaria van de veemarkt,
Speelhoflaan 2, 20.11 uur
Info: lammens.jo@telenet.be
ZONDAG 8 DECEMBER 2013
ZEVENDE KERSTCONCERT
Kon. Stedelijk feestkomité
Begijnhofkerk, 15.00 uur
Info: UiTbalie tel. 011-70 17 00
dinsdag 10 december 2013
GR-wandeling te Dalhem
Pasar Sint-Truiden
Samenkomst op de parking van het sportcentrum Sint-Pieter, Olympialaan 8, van
08.00 tot 16.00 uur
Info: gsm 0468-17 71 01

woensdag 11 december 2013
kerstfeest
Femma Melveren
In het parochiaal centrum, Melverencentrum 66, 19.30 uur
Info: nadineafemma@hotmail.com
woensdag 11 december 2013
bloemschikken
KVLV Wilderen-Duras
In het lokaal Wilduraan,
Galgestraat 154, 19.30 uur
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
zaterdag 14 december 2013
Koken voor jongeren
KVLV Aalst
In de gemeentelijke feestzaal van Aalst,
Aalst-Dorp 16, 19.30 uur
Info: www.everyoneweb.be/kvlvaalst
zondag 15 december 2013
winterconcert
Koninklijke Harmonie der Gilde
In het Sint-Norbertusheem,
Nachtegaal 124, 19.00 uur
Info: www.khdegilde.be
dinsdag 17 december 2013
kerstfeest
Femma Schurhoven
In de parochiezaal van Melveren,
Melverencentrum 66, 19.00 uur
Info: tel. 011-68 93 49
dinsdag 17 december 2013
KVLV Wilderen-Duras
In het lokaal Wilduraan,
Galgestraat 154, 19.00 uur
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
woensdag 18 december 2013
kerstfeest
Femma Sint-Marten
In de Sint-Martinuszaal,
Beekstraat 12, 19.00 uur
Info: tel. 011-68 41 40
donderdag 26 december 2013
kerstsamenzang
U Zijt Wellekome
Davidsfonds Sint-Truiden
In de Sint-Augustinuskerk,
Grevensmolenweg 34, 15.00 uur
Info: tel.011-68 70 65, st-truiden@davidsfonds.net
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vrijdag 24 en zaterdag 25 januari om
20.00 uur en zondag 26 januari 2014 om
14.30 uur)
Info: tel. 0494-19 44 55

dinsdag 31 december 2013
van oud naar nieuw
De Boerebloos
In de Raymond Goethalszaal, Stayen,
Tiensesteenweg 168, 19.00 uur
Info: gsm 0496-75 75 87
zaterdag 4 januari 2014
workshop kerststronkjes
maken
Museum de Mindere
In het museum, Capucienessenstraat 1,
14.00 uur
Info: tel. 011-67 29 71
donderdag 9 januari 2014
GR-wandelen in de Ardennen,
Aubel
Pasar Sint-Truiden
Samenkomst op de parking van het sportcentrum Sint-Pieter, Olympialaan 10, van
08.00 tot 16.00 uur
Info: Johan Stippelmans, gsm 0468-17 71 01
zaterdag 11 januari 2014
‘Schat, je bent een schat’
Zepperse Toneelvrienden
In het Sint-Aloysiusinstituut,
Kasteelstraat 53, 20.00 uur
(ook op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari,
vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2014
om 20.00 uur)
Info: tel. 011-68 57 30, georges.roebben@
telenet.be
zaterdag 11 januari 2014
‘Kabaal in de kleedkamer’
Toneelkring Velm
In het parochiaal cultureel centrum,
Sint-Martinusstraat 8, 20.00 uur
(ook op zondag 12 januari om 15.00 uur,
vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014
om 20.00 uur)
Info: tel. 011-68 73 94, gsm 0475-28 26 84
zaterdag 18 januari 2014
‘Motie van wanorde’
Bevingse toneelgroep
In de parochiezaal van Bevingen,
Naamsesteenweg 290, 20.00 uur
(ook op zondag 19 januari om 14.30 uur,

zondag 19 januari 2014
Toast Literair – fruitdichters
van Sint-Truiden
Davidsfonds
In brasserie ’t Begijntje,
Begijnhof 62, 09.30 uur
Info: tel. 011-68 70 65
maandag 20 januari 2014
country-dansavond
Femma Schurhoven
In de parochiezaal van Melveren,
Melverencentrum 66, 19.00 uur
(ook op maandag 27 januari en 3 februari 2014)
Info: brone.esselen@gmail.com
donderdag 23 januari 2014
workshop bewust omgaan
met spanning en ontspanning
KVLV Aalst
In de box naast de pastorij,
Aalst-Dorp 10, 19.30 uur
Info:www.everyoneweb.be/kvlvaalst
donderdag 30 januari 2014
kookles
KVLV Aalst
In de gemeentelijke feestzaal van Aalst,
Aalst-Dorp 16, 19.30 uur
Info: www.everyoneweb.be/kvlvaalst
donderdag 6 februari 2014
sjaals in de knoop
KVLV Aalst
In de box naast de pastorij,
Aalst-Dorp 10, 19.30 uur
Info: www.everyoneweb.be/kvlvaalst
maandag 10 februari 2014
Van abracadabra tot zwarte
kat, een wereld van bijgeloof
Femma Schurhoven
In de pastorie van Schurhoven,
Schurhoven 4, 19.00 uur
Info: tel. 011-67 39 40
donderdag 13 februari 2014
GR-wandelen in de Ardennen,
Nessenvaux
Pasar
Samenkomst op de parking van het sport-

centrum Sint-Pieter, Olympialaan 10, van
08.00 tot 16.00 uur
Info: Johan Stippelmans, gsm 0468-17 71 01
donderdag 13 februari 2014
hippe rokjes naaien met de
naaimachine
KVLV Aalst
In de box naast de pastorij,
Aalst-Dorp 10, 19.30 uur
(ook op 27 februari 2014)
Info: www.everyoneweb.be/kvlvaalst
donderdag 20 februari 2014
koken voor jongeren
KVLV Aalst
In de gemeentelijke feestzaal Aalst,
Aalst-Dorp 16, 19.30 uur
Info: www.everyoneweb.be/kvlvaalst
maandag 24 februari 2014
Boekbespreking
Femma Schurhoven
In de pastorie van Schurhoven,
Schurhoven 4, 19.00 uur
Info: brone.esselen@gmail.com

Info: www.debogaard.be
Speciaal voor kinderen en hun ouders is er
na deze voorstelling een ‘junior brunch’ in
bar-resto Amaai. Voor meer info en reservering: Amaai, tel. 011-70 17 11.

Zondag 23 februari 2014
Carrousel des Moutons
– D’irque en Fien
Cultuurcentrum, 15.00 uur
Info: www.debogaard.be
Na de voorstelling krijgen alle kinderen
een gratis pannenkoek in bar-resto Amaai
op vertoon van hun ticket.

FAMILIE
VOORSTELLINGEN

Zondag 2 februari 2014
Vliegende Koe (3+)
– Danscompagnie De Stilte
Cultuurcentrum, 15.00 uur
Info: www.debogaard.be
Na de voorstelling krijgen alle kinderen
een gratis pannenkoek in bar-resto Amaai
op vertoon van hun ticket.
Zondag 16 februari 2014
Muzikale vingerspelletjes
(0-10 maanden) – Babelut
Cultuurcentrum, 10.30 uur
Info: www.debogaard.be
Zondag 16 februari 2014
Leeghoofd – Tuning People
Cultuurcentrum, 15.00 uur

Donderdag 5 december 2013
Free China: The Courage to
Believe – Falun Dafa Vereniging SintTruiden
Jennifer Zeng, voormalig lid van de CCP,
en dr. Charles Lee, een Chinees-Amerikaanse zakenman, werden samen met
honderdduizenden andere Chinese burgers
het slachtoffer van de vervolging van de
spirituele meditatiediscipline Falun Dafa,
nadat de regering het verbood …
Gratis toegang
Cultuurcentrum, 20.00 uur
Info: gsm 0473-85 88 09,
nico.nieuwpoort@gmail.com

humor
Donderdag 12 december 2013
De Relatiefluisteraar
– Arnout Van den Bossche
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Donderdag 16 januari 2014
Nigel Williams bekent
– Nigel Williams
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Zondag 15 december 2014
Creatieve stemspelletjes
(0-10 maanden) – Babelut
Cultuurcentrum, 09.30 uur
Info: www.debogaard.be
Zondag 12 januari 2014
De Waterprinses – Mariska Simon
UITVERKOCHT

Film

Donderdag 6 februari 2014
In de lift – Silvester Zwaneveld
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Jongeren
Vrijdag 7 februari 2014
MarLa TyLer PrEsents – Theater
De Tatiana Aarons Experience
Op zondag 14 juni 2009 ontmoet Tatiana
Aarons, studente psychologie aan de universiteit van Johannesburg (Zuid-Afrika),
de jonge acteur Tom Struyf. Hun gesprek
neemt een vreemde wending. Een jaar later
probeert Tom de feiten te reconstrueren en
gaat in Lissabon opnieuw op zoek naar
Tatiana …
Cultuurcentrum (club), 20.30 uur
Info: www.debogaard.be
Zaterdag 22 februari 2014
Kunstbende – voorronde Sint-Truiden
Kunstbende is een wedstrijd voor alle jongeren van 13 tot 19 jaar, waarbij alle denkbare vormen van kunst zijn toegestaan.
Cultuurcentrum, 13.30-19.30 uur
Info: www.debogaard.be

KLASSIEK
Vrijdag 29 november 2013
Yin-Yang duo – Inge Spinette & Jan
Michiels
Het Yin-Yang duo brengt o.a.‘Le sacre du
printemps’ van Igor Stravinsky en ‘La Mer”
van Claude Debussy.
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Zondag 2 maart 2014
Het tweede stripconcert
– Jan De Smet & Kim Duchateau
Cultuurcentrum, 15.00 uur
Info: www.debogaard.be
Na de voorstelling krijgen alle kinderen
een gratis pannenkoek in bar-resto Amaai
op vertoon van hun ticket
Donderdag 30 januari,
vrijdag 31 januari en
zaterdag 1 februari 2013
The beauty queen of Leenane
– Groep Pol Stas
Mag, die al lang in een bejaardentehuis
had moeten zitten, klampt zich op een bijna duivelse manier vast aan haar dochter
Maureen. Ze vinden enkel nog voldoening
in het mekaar kwetsen, het spelen van
gemene spelletjes tot Pato verschijnt …
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.groeppolstas.be,
www.debogaard.be

Vrijdag 6 december 2013
Claude-Bénigne Balbastre
– Korneel Bernolet, klavecimbel
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
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Donderdag 27 februari 2013
Mozart, Ruch, Araturian
– Trio Clavino
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Zaterdag 14 december 2013
Kerstconcert – Het knapen- en
mannenkoor van Plovdiv
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Donderdag 27 februari 2014
Body Talk – De terugkeer van het
lichaam in de actuele kunst – Amarant
Cultuurcentrum (club), 19.00 uur
Info: www.debogaard.be

MUZIEK
Vrijdag 24 januari 2014
Theatertour – Gabriel Rios
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Lezingen

Vrijdag 17 januari 2014
Beethoven Strijktrio’s
– TrioFenix
Keizerszaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Donderdag 5 december 2013
Miekes mysterieuze lichaam
– Mieke Mievis
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

THEATER
& LITERATUUR
Maandag 13 januari 2013
A Brief History of Hell
– Abattoir Fermé
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Vrijdag 24 januari 2014
Ibiza – Ivan Paduart Trio
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Vrijdag 14 februari 2014
De Tuin der Lusten
– Capilla Flamenca
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Zaterdag 15 februari 2014
Schumann, Sjostakovitsj,
Rota, … – Mikhail Zemmtsov & Alfredo
Oyaguez Montero
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

Maandag 20 januari 2014
Shylock – Jan Decorte & Compagnie
Marius
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Donderdag 23 januari 2014
Het verhaal van de Nieuwe
Snaar – Kris De Smet
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Dinsdag 28 januari 2014
Het wereldlijk oeuvre van de
Renaissance polyfonie
– Hugo Joris
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Donderdag 13 februari 2014
Van onze reporter
ter plaatse – Mark Vanlombeek
Academiezaal, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

POËZIE
Zaterdag 25 januari 2014
Voorstelling van poëziebundel SOM – Herman Rohaert
Boeiende avond vol muziek door de
Klezmerband en vooral poëzie. Voorstelling van poëziebundel SOM door dichter/
performer Stijn Vranken. Achteraf een
spetterende receptie.
Academiezaal, 19.30 uur
Info: www.hermanrohaert.wordpress.com
Vrijdag 21 februari 2014
prijsuitreiking Junior Journalist – Davidsfonds
Tijdens de prijsuitreiking worden de winnaars van de Junior-Journalist-wedstrijd
bekendgemaakt. De afgelopen maanden
konden jongeren uit onze stad (vanaf
de derde graad van het basisonderwijs)
deelnemen aan deze wedstrijd in creatief
schrijven.
Academiezaal, 20.00 uur
Info: tel. 011-68 70 65

sport
elke dinsdag
Aquatraining
van 20.00 tot 21.00 uur, uitgezonderd tijdens de vakantieperiodes in het zwembad
Sint-Pieter.
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

elke dinsdag
Figuurtraining
van 10.00 tot 11.00 uur in het sportcomplex Sint-Pieter.
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70
elke vrijdag
Sportelen, zwem je fit en
aquagym 50+
van 12.00 tot 13.00 uur in het zwembad
van het sportcomplex Sint-Pieter.
elke 1e zaterdag van de
maand
Gezinszwemmen: zwemmen met het
ganse gezin aan verminderd tarief (1,50
EUR per persoon) vanaf 13.30 uur
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

Senior Actief – wandelen 50+
donderdag 5 december 2013
aan de kapel van Helshoven,
donderdag 2 januari 2014
aan het Vinne te Zoutleeuw en
donderdag 6 februari 2014
aan de kerk van Kozen om 13.30 uur of om
13.00 aan het sportcomplex Sint-Pieter
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

Vrijdag 20 december 2013
kampioenenviering – sportdienst
Naar jaarlijkse traditie viert Sint-Truiden
zijn sportkampioenen in de Academiezaal,
Plankstraat 18
Academiezaal, 20.00 uur
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

vorming
Donderdag 5 en 12 december
2013
Van de Vlaamse primitieven
tot Cobra – De eigenheid van de
kunst in de Nederlanden – Davidsfonds
Academie
Hoe Vlaams is Ensor of Breughel? Hoe
Nederlands is Vermeer of Mondriaan? Aan
de hand van uiteenlopende kunstwerken
toont Ludo Beheydt hoe kunst en cultuur
met elkaar verbonden zijn en legt uit
welke betekenis we in onze samenleving
aan kunstwerken geven.
Deelnameprijs: 53,00 / 47,00 EUR (leden)
Cultuurcentrum, 14.00 uur
Info: tel. 016-31 06 70

elke woensdagnamiddag
Sportacademie, kleuterturnen voor kinderen
van 3 tot 6 jaar: van 13.45 tot 14.45 uur
voor 5-6-jarigen en van 14.45 tot 15.45
uur voor 3-4-jarigen in het sportcentrum
Sint-Pieter.
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70
elke 2e donderdag van de
maand
Sportelen, bowling +50
van 13.45 tot 16.00 uur.
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

Maandag 10 februari 2014
Angst – Braakland/ZheBilding & de
Queeste
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be
Maandag 24 februari 2013
Tanto Amore (De liefde, ach de
liefde) – Walpurgis
Cultuurcentrum, 20.15 uur
Info: www.debogaard.be

wekelijks op maandag,
woensdag en vrijdag
Sportelen, fitness voor senioren
van 13.00 tot 16.00 uur.
Info: sportcomplex Sint-Pieter,
tel. 011-70 17 70

Donderdag 19 december 2013
Feestmaand of … ? – Similes ZuidLimburg regionaal
Cultuurcentrum, 19.00 uur
Info: tel. 016-24 42 06

welzijn
Similes elke 1e en 3e maandag
van elke maand
Compas, omgaan met psychose
en schizofrenie
In het PZ Asster, Halmaalweg 2, 19.00 uur
Info: tel. 016-24 42 01,
gudula.verheyden@similes.be
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ZEBRACINEMA
Elke woensdag serveert Zebracinema
u in de Bogaard de betere film. Ontdek
het aanbod voor de komende maanden:
www.zebracinema.be
Woensdag 4 december 2013
Disconnect – Henry Alex Rubin, Verenigde Staten, 2012, 115’
Disconnect behandelt ons moderne leven
en hoe dit geleid wordt door de technologische vooruitgang. Via drie met elkaar
verweven verhaallijnen zien we hoe de
hoofdpersonen menselijk contact zoeken
in een wereld waarin contact alleen
plaats lijkt te vinden via technologie en
het leven altijd op andere plekken lijkt
plaats te vinden dan bij jezelf.
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur
Woensdag 11 december 2013
The place beyond the pines
– Derek Cianfrance, Verenigde Staten,
2012, 140’
Luke is een professionele motorrijder en
komt erachter dat hij een zoon heeft van
zijn ex-vriendin. Luke besluit per motor
banken te beroven om zijn zoon financiële
ondersteuning te kunnen bieden. Hij
raakt echter verzeild in een gewelddadige
confrontatie met een jonge politieagent.
De gevolgen hiervan strekken tot aan de
volwassen levens van hun zonen.
Cultuurcentrum (schouwburg), 20.15 uur

Woensdag 18 december 2013
The great gatsby – Baz Luhrmann,
Verenigde Staten/Australië, 2013, 143’
In 1922 verhuist de schrijver Nick Carraway naar New York City. Hij jaagt zijn

eigen American Dream na en neemt zijn
intrek in de buurt van de mysterieuze,
altijd feestende miljonair Jay Gatsby, zijn
nicht Daisy en haar man Tom Buchanan,
een adellijke rokkenjager. Zo wordt Nick in
de fascinerende wereld van de superrijken
gezogen en wordt hij getuige van obsessie,
waanzin en tragedie.
Cultuurcentrum (schouwburg), 20.15 uur

Woensdag 8 januari 2014
Blancanieves – Pablo Berger, Spanje,
2012, 104’,
Deze originele versie van het sprookje
Sneeuwwitje van de gebroeders Grimm
speelt zich af in de jaren ’20 van de vorige
eeuw. Carmen is een klein meisje dat
opgroeit bij haar duivelse stiefmoeder die
haar haat. Zij heeft haar moeder nog nooit
ontmoet en verneemt dat haar vader een
beroemde stierenvechter is. Zij wil in zijn
voetsporen treden …
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

Woensdag 15 januari 2014
Die Wand – Julian Pölster, Duitsland/
Oostenrijk, 2012, 110’
Een vrouw wil een weekend doorbrengen
in de jachthut van haar nicht Luise, gelegen in een bergdal. Als Luise en haar echtgenoot na een avondje uit niet terugkeren,
gaat ze op onderzoek .Het dal is door een
glazen wand afgescheiden van de rest van
de wereld. Om te overleven inventariseert
ze de bestaande voorraden, zoekt naar
een plek voor een aardappelakker, struint
het bos af op zoek naar eetbare planten

en jaagt. Om niet gek te worden en grip te
houden op de tijd schrijft ze …
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

Woensdag 22 januari 2014
82 dagen in april – Bart Van den
Bempt, België, 2013, 90’
Herman en Marie, een koppel vijftigers,
trekt naar Istanbul om de rugzak van hun
overleden zoon op te pikken. Wanneer ze
door zijn spullen gaan, vinden ze de restanten van een verloren leven: kleren, een
aantekenboek, hotelrekeningen, tickets en
ingangskaartjes. Herman is vastberaden
om zijn zoons laatste reis te reconstrueren,
te zien wat hij heeft gezien, en sleept zijn
vrouw mee naar een voor hen onbekend
stuk wereld in een poging om loutering te
vinden.
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur
Woensdag 29 januari 2014
Le Passé – Asghar Farhadi, Frankrijk/
Iran, 2013, 130’
Het verhaal over een echtpaar met twee
kinderen en hun onzekere leven. Na jaren
met zijn vrouw te hebben geruzied, besluit
de man zijn vrouw te verlaten en terug
te keren naar Iran. Zijn vrouw ontmoet
vervolgens een Franse man en ze worden
verliefd. Ze besluit haar echtgenoot in
Iran te schrijven en hem te vragen om een
scheiding, maar haar echtgenoot keert
terug …
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

Woensdag 5 februari 2014
night Train to Lisbon – Bille
August, Duitsland/Zwitserland/Portugal,
2013, 110'
De leraar Raimund houdt een vrouw tegen
die van een brug wil springen. Vervolgens verdwijnt ze spoorloos en laat haar
jas achter. In de jas vindt Raimund een
Portugees boek wat hem doet besluiten
naar Lissabon af te reizen. Daar komt hij
op een spoor van een tragische liefdesgeschiedenis.
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

Woensdag 12 februari 2014
Despues de Lucia – Michel Franco,
Frankrijk, 2012, 93’
Na de dood van haar moeder verhuist de
zeventienjarige Alejandra met haar vader
naar Mexico-stad. Aanvankelijk valt 'Ale'
in de smaak bij haar klasgenoten, maar
nadat een gefilmde vrijpartij met haar in
een hoofdrol op internet belandt, wordt ze
slachtoffer van steeds wredere pesterijen.
De film snijdt veel grote thema's aan:
pestgedrag, rouw,
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

Woensdag 19 februari 2014
Jeune et Jolie – François Ozon, Frankrijk, 2013, 95’
Ze zijn toch zo lief, mijnheer. Een 17-jarig
meisje verkoopt vrijwillig haar lichaam.
De film toont op een ijzige en wrede
manier een losgeslagen 17-jarig meisje
voor wie de coming-of-age loopt via een
parallel leven als hoer. Vier seizoenen en
vier liedjes van Françoise Hardy ritmeren
een parcours bezaaid met illusies en desillusies.
Cultuurcentrum, (club), 20.15 uur

Woensdag 26 februari 2014
Borgman – Alex van Warmerdam,
Nederland/België/Denemarken, 2013, 113’
Borgman is een donkere vertelling waarin
het personage Camiel Borgman centraal
staat. Hij arriveert als een buitenstaander
in de omheinde lanen van een villawijk.
Zijn komst is het begin van een reeks
verontrustende gebeurtenissen rond de
zorgvuldig opgetrokken façade van een
arrogant, welgesteld echtpaar, hun drie
kinderen en het kindermeisje.
Cultuurcentrum (club), 20.15 uur

TENTOONSTELLING
Maandag 25 november tot
vrijdag 20 december 2013
Anneleen Steenbergen
Ontwerpen en vormgeven is een experimenteel proces van ontplooiing en reflectie, waar het in vraag stellen centraal
staat. Een mijmering over het individu,
toegespitst op de emotie en de bezieling. Een verhaal, waarin het wezenlijke
gerelateerd wordt aan het geveinsde, als
het ware een voorstelling van een utopie
waar verbeelding ongedwongenheid
krijgt. Het ontwerpen en het vormgeven is
creëren, een manier van uiten, een expressie geven. Een zoektocht naar puurheid en
eenvoud.
Foyer, maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur
10 januari tot 10 maart 2013
‘1000 Years in Heaven’
– Ramon Schoonbrood
In Heaven
We’re at six and seven
In Heaven
1000 years
Disapears
In Heaven
White walls
Are angel calls
In Heaven
Black cables
Turn tables
Foyer, van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Jouw culturele activiteit in de
UiTagenda?
Contacteer UiTbalie@sint-truiden.be
voor meer info.

UiTBalie
Maandag tot vrijdag doorlopend van
09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.
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Cultuurcentrum de Bogaard wenst u
fijne eindejaarsfeesten en hoopt u ook
in 2014 weer te mogen verwelkomen!
— Humor
Do	
Do	
Do	
Do	
Za	
Vr	

16.01.14
06.02.14
27.02.14
13.03.14
29.03.14
11.04.14

Nigel Williams– Nigel Williams bekent ..................................................................................................... 1
Silvester Zwaneveld– In de lift ..................................................................................................................... 1
Bart Cannaerts– Wanneer gaan we nog eens bowlen? — UITVERKOCHT — ............................ 1
William Boeva– Megalomaan ...................................................................................................................... 1
Katinka Polderman– Polderman baart zorgen ....................................................................................... 1
Els de Schepper– Feest ..................................................................................................................................... 1

— Theater
Ma	
Ma	
Ma	
Ma	
Ma	
Ma	
Ma	

13.01.14
20.01.14
10.02.14
24.02.14
17.03.14
31.03.14
07.04.14

Abattoir Fermé – A Brief History of Hell ................................................................................................... 1
Jan Decorte & Comp. Marius – Shylock ..................................................................................................... 1
Braakland/ZheBilding & de Queeste – Angst .......................................................................................... 1
Walpurgis– Tanto Amore (De liefde, ach de liefde!) ........................................................................... 2
Ensemble Leporello – Twee meisjes en een schurk ............................................................................... 1
tg STAN – JDX - A public enemy .................................................................................................................. 1
NTGent – Een Lolita ........................................................................................................................................... 1

— Familie
Zo	
Zo	
Zo	
Zo	
Zo	
Zo	
Zo	
Za	
Za	

12.01.14
26.01.14
02.02.14
16.02.14
16.02.14
23.02.14
02.03.14
15.03.14
05.04.14

Mariska Simon– De Waterprinses (3+) — UITVERKOCHT — ............................................................ 1
Sprookjes en zo– Sneeuw (1-3j) — UITVERKOCHT — ......................................................................... 1
Danscompagnie De Stilte– Vliegende Koe (4+) ....................................................................................... 1
Tuning People & Kinderenvandevilla– Leeghoofd (4-7j) ...................................................................... 1
Babelut– Kunst voor de allerkleinsten ....................................................................................................... 1
D’irque & Fien– Carrousel des Moutons (6-100j) .................................................................................... 1
Jan De Smet & Kim Duchateau– Tweede stripconcert van Jan en Kim (4+) .................................... 1
Roel Swanenberg & Wanda Eyckerman– Mr & Mrs Murphy (6-10j) ............................................... 1
Theater FroeFroe– Repelsteel (6+) ............................................................................................................... 1

— Muziek
Vr	 24.01.14
Vr	 04.04.14
Vr	 09.05.14

Gabriel Rios – Theatertour ............................................................................................................................. 1
An Pierlé – Strange Days ................................................................................................................................. 2
The Broken Circle Breakdown in concert — UITVERKOCHT — ..................................................... 1

— Jazz
Vr	 24.01.14

Ivan Paduart Trio– Ibiza .................................................................................................................................. 2

— Klassiek
Vr
Vr
Za
Do
Za
Vr
Vr
Do

17.01.14
14.02.14
15.02.14
27.02.14
15.03.14
28.03.14
25.04.14
08.05.14

TrioFenix– Beethoven strijktrio’s.................................................................................................................... 2
Capilla Flamenca– De Tuin der Lusten........................................................................................................ 2
Mikhail Zemtsov & Alfredo Oyaguez Montero– Schumann, Sjostakovitsj, Rota, ....................... 2
Trio Clavino– Mozart, Bruch, Araturian, …................................................................................................. 2
Yes Camerata– Suk, Rota, Bacewicz & Tjaikovski.................................................................................... 2
Benny Wiame & Geert Callaert – Het Belgische trompetrepertoire................................................... 2
Miklos Spanyi, klavichord– Carl Philipp Emanuel Bach...................................................................... 3
Vittorio en Duccio Ceccanti & Joanna Trzeciak – Beethoven in een visie van Reinecke............ 2

— Lezing
Do 23.01.14
Do 13.02.14

Kris De Smet– Het verhaal van De Nieuwe Snaar.................................................................................. 1
Mark Vanlombeek– Van onze reporter ter plaatse.................................................................................. 2

1 — Cultuurcentrum de Bogaard – Capucienessenstraat 8 – 3800 Sint-Truiden
2 — Academiezaal – Plankstraat 18 – 3800 Sint-Truiden

