CULTUREEL SEIZOEN 2022 - 2023

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN
HUISKAMERCONCERTEN
TICKETS VIA

RESERVATIES.OPWIJK.BE
www.opwijk.be / Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
E gc.info@opwijk.be / T 052 36 51 08

OPENINGSUREN TICKETLOKET:
dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur,
dinsdag ook van 13.30 tot 20 uur.

Tickets beschikbaar
vanaf zaterdag 11 juni 2022 om 9 uur.

VOORWOORD

CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023

Opwijk bruist weer meer!
Na een paar woelige jaren, om gekende redenen, zien we hopelijk een relatief normaal
cultuurjaar tegemoet. Ik zeg bewust “relatief”, omdat de programmatie abnormaal
geweldig en beestig goed is. De cultuurdienst leed duidelijk aan knaldrang bij de opmaak
ervan en heeft voor een paar verrassende muzikale acts gezorgd.
Nu nog het publiek … en laat dat nu juist wat moeilijker op gang lijken te komen. Ons
trouw en enthousiast publiek hoeven we niet te overtuigen, zij staan te trappelen
van ongeduld om weer met volle teugen te genieten van het culturele menu. Maar de
occasionele gebruikers lijken nog wat de kat uit de boom te kijken en tonen die culturele
appetijt nog wat minder. Daarom besliste de Vlaamse overheid in samenwerking met de
VRT, de kunstinstellingen en de socio-culturele sector om een koepelcampagne op te
zetten met de slogan “Beleef Weer Meer”. De campagne wil de doelgroep heractiveren
door hen eraan te herinneren hoe fijn het wel niet is om ontroerd te worden, vervoering te
beleven, spanning te voelen en “het samen zijn” terug te vieren. Een campagne die onze
cultuurdienst ten volle zal steunen om Opwijk weer meer te laten bruisen! Deze brochure
is de aanzet om de innerlijke cultuurmens weer aan te sterken en voluntaristisch alles op
het menu te laten verorberen.
Zo trappen we op zaterdag 10 september 2022 het cultuurseizoen al een beetje af met
weer een denderend, bruisend “Vlaanderen zingt!”. Wie er vorig jaar bij was, zal deze
datum zeker vrijhouden, want dit was een ongelooflijk feestje. Zet je schroom opzij en
kom meezingen met gekende melodieën.
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De eigenlijke seizoenopener volgt op donderdag 22 september 2022 met de
alom geprezen engelachtige stemmen van Laïs, bijgestaan door hun partners
en enkele volbloedmuzikanten. Kom dit nieuwe concept ontdekken, het is een
absolute aanrader! De rode loper wordt voor jou uitgerold en de lakeien van
dienst verwelkomen je met een drankje en een hapje.
Er is ook aandacht voor lokaal talent. Zo zullen Jos Tilley, onze eerste
dorpsdichter, en Paul Vermeiren (alias Boerman) je verbazen met hun
talenten. Ook de huiskamerconcerten zijn weer van de partij. Wat dacht je van
een harpkwartet om wat te noemen?
Ik laat je het aanbod rustig ontdekken in deze brochure en hoop je zeker ergens
te mogen ontmoeten. Laat ons met z’n allen weer meer beleven en Opwijk
weer meer laten bruisen!
Jan Couck,
Schepen van Cultuur
Team GC Hof ten Hemelrijk
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PROGRAMMA

CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023

SEP/2022

OKT/2022

NOV/2022

NOV/2022

ZATERDAG 10/09 / 20 u.

VRIJDAG 07/10 / 20 u.

ZATERDAG 05/11 / 15 u. en 17 u.

ZATERDAG 26/11 / 20 u.

VLAANDEREN ZINGT
MUZIEK / VOLKSFEEST 

p. 8

DE SCHRIJFWIJZEN
QUIZ

p. 12

SINTVOORSTELLING
DE PEATLES
FAMILIE

DONDERDAG 22/09 / 20.30 u.

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!
p. 10


DONDERDAG 13/10 / 20.30 u.

PASCALE PLATEL
EN BEN SEGERS

KOM NE KEER BINNEN
THEATER

p. 14

ZATERDAG 15/10 / 15 u.

ZATERDAG 15/10 / 20 u.

ZONDAG 20/11
van 10.30 tot 12 u.
en van 13.30 tot 15 u.

p. 16

AROUND THE CLOCK
HUISKAMERCONCERT

p. 18

DONDERDAG 27/10 / 20.30 u.

SOE NSUKI

SOENAMI (TRY-OUT)
HUMOR
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p. 20

p. 24

DONDERDAG 17/11 / 20.30 u.

LIEVEN SCHEIRE

FLANDERS HARP
QUARTET
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INITIATIE KERAMIEK
WORKSHOP

PIANO POETRY

HUISKAMERCONCERT

p. 30

DEC/2022

DINSDAG 08/11
van 19 tot 22 u.

BOEKSTARTDAG MET
JULES EN ANNEMIE
BEREBROUCKX
VERTELNAMIDDAG

p. 22

MATTHIAS DE JAEGER

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
(A.I.) – (TRY-OUT)
THEATERSHOW
p. 26

ZATERDAG 17/12 / 20 u.

JOS TILLEY, JEROEN
KNAPEN
EN LIEN VERMEIREN
LEREN VLIEGEN

HUISKAMERCONCERT

p. 32

FROEFROE EN
BROWN FIELD STUDIO
MOVO

AMADEO KOLLECTIF
ATELIER AMADEO
van 10.30 tot 12.30 u.
en van 13.30 tot 15 u.
KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN

p. 28
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PROGRAMMA

CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023

JAN/2023
ZONDAG 08/01 / vanaf 19 u.

WINTERHAPPENING
FAMILIE

p. 34

DONDERDAG 12/01
T.E.M. ZONDAG 22/01

PAUL VERMEIREN

DE KUNST VAN BOERMAN
TENTOONSTELLING
p. 36

VIOOL – ZANG – GITAAR CONTRABAS
HUISKAMERCONCERT
p. 40

GENE THOMAS

KOM WAT DICHTERBIJ
MUZIEK

WORKSHOP
PYROGRAFIE
WORKSHOP

EMILE VERSTRAETEN
IN TRIO MET
RENAUD DARDENNE
EN HENDRIK
VANATTENHOVEN

DONDERDAG 26/01 / 20.30 u.

ZATERDAG 14/01
van 14 tot 17 u.
ZONDAG 15/01
van 9.30 tot 12.30 u.

HOUTBRANDEN
VOOR BEGINNERS

ZATERDAG 21/01 / 20 u.

p. 42

FEB/2023

MRT/2023

DONDERDAG 09/02 / 20.30 u.

DONDERDAG 02/03 / 20.30 u.

COOLS & ZONEN

MUZIEK

HANS COOLS
HUMOR

p. 44

DONDERDAG 16/02 / 20.30 u.

HUGO MATTHYSEN,
RONNY MOSUSE EN
ARAM VAN BALLAERT

HURORAM! (AVANT-PREMIERE)
MUZIEK
p. 46

LENA

p. 48

ZONDAG 05/03 / 11 u.

SALIBONANI
ARABELLA
FAMILIE 

p. 50

ZONDAG 19/03 / 15 u.

HISTORY OF
SONGFESTIVAL
MUZIEK

p. 52

ZATERDAG 25/03 / 20 u.

VIOLET BESSON
BRASS QUARTET
p. 38

CORNET – ALTHOORN EUPHONIUM
HUISKAMERCONCERT

p. 54

APR/2023
ZONDAG 16/04

STRIPDORP
FAMILIE
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p. 56
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MUZIEK / VOLKSFEEST
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 20 u.

VLAANDEREN ZINGT
Vlaanderen Zingt: hét meezingevenement
komt opnieuw naar Opwijk!
Vlaanderen Zingt, dat is meezingen met populaire liedjes die tot het collectief geheugen
behoren. Heel wat liedjes in onze eigen taal,
maar ook in andere talen. Allemaal nummers die herinneringen oproepen, waarbij je
uit de bol gaat en die je heel gemakkelijk zelf
meezingt.
Zing dus mee uit volle borst en laat je gaan
met succesnummers van ABBA tot Willy
Sommers, van John Denver over Édith Piaf tot
Robbie Williams en van Will Tura en Clouseau
tot Samson & Gert.

Het programma bestaat uit twee delen: in
het eerste deel warmt de Vlaanderen Zingt
Band je op en daarna zingen we allemaal
samen met podiumzangers uit plaatselijke
verenigingen. Wil je je als vereniging engageren om vanop het podium het publiek
warm te maken? Stuur dan een e-mail naar
gc.info@opwijk.be.
Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Dit evenement is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Vrije toegang.

Iedereen krijgt ter plaatse een gratis zangkrantje. Dit krantje is de leidraad doorheen
de avond: je vindt er de liedjesteksten in,
maar je kan er ook mee zwaaien en je enthousiasme tonen. Vlaanderen Zingt is immers één groot volksfeest!
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MUZIEK / SEIZOENSOPENER!
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 20.30 u.

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)
Eindelijk is het zover: Laïs is terug! Na een
release-pauze van meer dan 8 jaar brengt
Laïs een nieuwe plaat uit. Deze tournee
luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en
Nathalie, die voortaan als duo verdergaan.
Met beide voeten op de grond hebben ze de
succesformule van Laïs herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de Vlaamse
klei, maar ook in de wereld.
De twee dames worden voor deze nieuwe
plaat bijgestaan door hun beide partners:
Bjorn Eriksson en Tomas de Smet. De twee
bloedbroeders van het voormalige Zita
Swoon stappen zo mee in een wereld vol
Vlaamse magie, uitheemse ritmes en oriëntaalse klanken.
Jorunn en Nathalie beloven zichzelf te blijven, te blijven verrassen en vijanden te bekeren. Met veel goesting zijn beide koppels
erin gevlogen en hebben een prachtige plaat
gemaakt. Deze klinkt vertrouwd en verrassend tegelijk.

Ze worden op het podium bijgestaan door
multi-instrumentaliste en zangeres Esther
Lybeert (The Antler King, ex-Hooverphonic),
gitarist Tom Theuns (Aurélia, ex-Ambrozijn)
en drummer Roel Poriau (Rumbaristas, exThink of One). De versmelting van de muzikale werelden van deze topmuzikanten en
volbloedzangeressen heeft niet meer uitleg
nodig. Sluit je ogen, geniet en dans.
Dit is een voorstelling met staand publiek.
Om de opening van het cultureel seizoen
feestelijk in te zetten, verwelkomen De
Lakeien je vanaf 19.15 u. met een drankje.
Ze zorgen voor een feestelijke en stijlvolle
ontvangst. Jong, volwassen, stijlvol of hip, bij
onze lakeien voelt iedereen zich VIP.
Tickets: V VK: € 14
Reductie: € 13
Kassa: € 16

© Sanne Delcroix
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QUIZ
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

20 u.

DE SCHRIJFWIJZEN
Creatief Schrijven vzw, de krant De Standaard
en de bibliotheek van Opwijk dagen iedereen
uit om mee te spelen met De Schrijfwijzen.
Géén klassiek dictee vol tongbrekers en
hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het
Nederlands en taalraadsels houdt.
Vergeet de Drie wijzen, de Schrijfwijzen
wordt het nieuwe quiz-format! Met Astrid
Philips van Radio Nostalgie als quizmaster
van dienst.
Speel mee met jouw team of individueel.
Inschrijven vanaf maandag 15 augustus 2022
via bibliotheek@opwijk.be!
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele
Prijs: € 3 per persoon (inclusief drankje)
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THEATER
DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 20.30 u.

PASCALE PLATEL EN BEN SEGERS
KOM NE KEER BINNEN

Het is 18 uur en de man komt thuis bij zijn vrouw. De vrouw zit in de zetel en kijkt naar de man
die binnenkomt.
In de voorstelling zien we telkens weer de man binnenkomen, we belanden in een timelapse.
Op de wijze waarop hij binnenkomt en de manier waarop de vrouw op hem reageert, zien we
hoe de relatie verandert. Van verliefd naar passioneel, naar vertrouwd, naar geïrriteerd, naar
jaloers, naar verwijtend, naar zwijgend, naar troostend, enzovoort.
Met andere woorden, we volgen het verloop van de relatie aan de hand van de eerste 20
ontmoetingsmomenten en hoe de partners op elkaar reageren.
Met muziek en dans à volonté!
Pascale is een ervaringsdeskundige in relaties, een relatiedeskundige. Als je veel relaties hebt
gehad, dan ben je toch deskundig? Of net niet?
Pascale en Ben smijten zich 200%.
Tickets: V VK: € 16 / Reductie: € 15 / Kassa: € 18

© Charlie Dekeersmaecker
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VERTELNAMIDDAG
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

15 u.

BOEKSTARTDAG MET JULES
EN ANNEMIE BEREBROUCKX
Als Boekstartgemeente zetten we met verschillende partners in op een vroege start met
boeken en met (voor)lezen. Want spelen met boekjes, voorlezen en zingen met je baby is fijn
en belangrijk!
Annemie Berebrouckx (°1970) is een Antwerpse illustrator en auteur. Ze is vooral bekend van
de boeken over Jules, maar ook haar reeksen over Berre & Fleur en Rosa & Robin zijn populair
bij een jong publiek. Ze hoopt dat haar verhalen kinderen laten genieten, maar hen tegelijkertijd ook sterker en weerbaarder maken.
Op zaterdag 15 oktober vertelt Annemie Berebrouckx speciaal voor de allerkleinsten.
Vóór en na het voorleesmoment is er ruimte voor informatie en tips over vroeg starten met
lezen voor alle jonge ouders.
Leeftijd: van 2 tot 4 jaar.
Tickets: gratis, maar verplicht reserveren.
Locatie: Bibliotheek – Hof ten Hemelrijk

annemie_berebrouckx
@mijnjules
de_wereld_van_jules
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© Annemie Berebrouckx
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HUISKAMERCONCERT
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

20 u.

FLANDERS HARP QUARTET
AROUND THE CLOCK

New York, 1950. In de verte klinkt een wals, het nachtleven roept. Maar de betoverende harpklanken lokken je steeds verder terug in de tijd, langs het Parijs van Debussy en het exotisme
van Tsjaikovski. Gezichtsbedrog of magie, wat maakt het uit? Je merkt het al, de muziek van het
Flanders Harp Quartet laat je niet onberoerd.
Aurélie Viegas, Isabelle Matthyssens, Laura De Jongh en Karen Peeters halen alles uit de kast
om je een uur lang in vervoering te brengen. Ze brengen samen de mooiste kwaliteitsvolle
transcripties voor harpkwartet, alsook het vaak onbekende origineel repertoire. Een ragtime,
een Frans menuet, een Russische bloemenwals, Spaanse dansen ...
Laat je, hier in Opwijk, meenemen op een muzikale reis doorheen Spanje, Frankrijk en Rusland ...
Verleg je grenzen, ervaar een sprookjesachtige bezetting, beleef symfonische klanken.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met een beperkte kennis van het
Nederlands.
Tickets: VVK: € 9 / Kassa: € 10 (inclusief welkomstdrankje)
Locatie: ten huize van Wouter Van Driessche, Marktstraat 57, 1745 Opwijk
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HUMOR
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022

SOE NSUKI

20.30 u.

SOENAMI (TRY-OUT)
Comédienne Soe Nsuki, gekend als het zonnetje van Vlaanderen Vakantieland en
verschillende andere televisieprogramma’s, heeft een nieuwe zaalshow.
Haar tweede solovoorstelling gaat in december 2022 in première. Daarvoor zal ze volop
try-outen, waaronder ook in het fijne Nijdrop.
In SOENAMI laat Soe zich van haar eerlijkste kant zien.
Geen censuur in dit anderhalf uur! Zet je neer en laat je overspoelen met mopjes over de
backstage van de tv-wereld, leven als millennial-dertiger, racisme en waarom je nooit
iemand met een bolhoed mag vertrouwen. Een ideale feelgood comedyshow.
Deze voorstelling is een samenwerking met jeugdhuis Nijdrop.
Tickets: www.nijdrop.be
Tickets: VVK: € 10 / Kassa: € 11
Locatie: Nijdrop, Kloosterstraat 9, 1745 Opwijk
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FAMILIE
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 15 u. en 17 u.

SINTVOORSTELLING
DE PEATLES
Ook de Sint houdt van een lekker potje muziek! Daarom kwam hij op het lumineuze idee
om zijn coolste pieten zich een jaar lang te laten amuseren met muziekinstrumenten. En
zo werd zijn lievelingsgroep De Peatles geboren! Deze knotsgekke bende roetgeveegde
pieten zette ondertussen al menig Sinterklaasfeestjes in vuur en vlam met hun interactieve show voor groot en klein.
Dit energiek en schoorsteenklauterend zootje ongeregeld trekt door heel Vlaanderen
met 70 minuten muziek én acteerwerk van de bovenste plank. Ze brengen een originele
mix van oude en nieuwe sinterklaasliedjes (tienerhits voorzien van sinterklaasteksten), op
ludieke wijze aan elkaar gespeeld door het kruim uit de zwarte pietenwereld.
Geniet samen met je jongste gasten van een interactieve show waarbij je helemaal uit je
dak gaat op de stevige (peper)nootmuziek waar ook de Sint zo gek van is!
Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met een beperkte kennis van het
Nederlands.
Tickets: VVK: K
 inderen € 10 / Volwassenen: € 11
Kassa: K
 inderen € 11 / Volwassenen: € 12
Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart genieten € 1 reductie.
© Lorenzo Vicencio
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WORKSHOP
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 van 19 tot 22 u.

INITIATIE KERAMIEK
In samenwerking met Avansa Halle-Vilvoorde.
Klei is een natuurlijk en veelzijdig materiaal met talloze toepassingen. In deze workshop
maak je een eenvoudig plat object dat kan dienen als onderlegger of decoratie. Je experimenteert met texturen en leert ook werken met kleurpigmenten op ongebakken klei. Na
afloop gaan alle creaties in de keramiekoven voor een afgewerkt resultaat.
We werken met papierklei, omdat die minder kans geeft op scheuren. Voorzie een schort
of draag kleding die vuil mag worden. Al het nodige materiaal is aanwezig. Om textuur
te geven aan de klei kan je wel eigen voorwerpen meebrengen, zoals uitsteekvormpjes,
kantwerk, bladeren, textiel, brei- of haakwerk. Een viertal weken na de workshop kan je je
gebakken creatie ophalen. De exacte datum wordt in groep vastgelegd.
De plaatsen voor de workshop zijn beperkt. Wacht dus niet te lang om je in te schrijven!
Deze workshop is toegankelijk voor personen met een beperkte kennis van het
Nederlands.
Inschrijvingen via https://avansa-hallevilvoorde.be/r/5359
Prijs: € 15 (sociale prijs: € 2)
Locatie: Zaal De Schuur (GC Hof ten Hemelrijk)
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THEATERSHOW
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 20.30 u.

LIEVEN SCHEIRE

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I.) – (TRY-OUT)
Een entertainende theatershow over deze
wonderlijke nieuwe vorm van software, die
nu al overal om ons heen is.
Zal jij ooit aan je huiscomputer vragen wat je
moet aantrekken voor een bepaalde gelegenheid? De kans is groot. Zal de rechter zich
ooit laten adviseren door artificiële intelligentie om een strafmaat te bepalen? Ja, en
wel binnenkort. Zal jij persoonlijk ooit bereid
zijn een A.I.-systeem te gehoorzamen? Dat
doe je nu al, als je naar Spotify luistert, een
Waze-route volgt of de spam uit je mails laat
filteren.
Wat is dat nu eigenlijk, die artificiële intelligentie waar zoveel om te doen is? Maar
vooral: wat is het niet? Zijn het computers
die kunnen denken zoals wij? Neen, nog lang
niet, en misschien wel nooit. Maar A.I. geeft
computers en apps wel vaardigheden die ze
tot nu toe nooit gehad hebben: gezichten
herkennen, voorwerpen benoemen, menselijke taal begrijpen en ook spreken, tot zelfs
het voorspellen van menselijk gedrag.

Deze nieuwe computerkunstjes leiden tot
verbluffende mogelijkheden, die langzaam
maar zeker zichtbaar worden in ons dagelijkse leven en in onze samenleving. Volgens
sommigen is A.I., in combinatie met robotisering, het laatste puzzelstukje tot een volledig geautomatiseerd luilekkerland. Fully
Automated Luxury Communism, all watched
over by machines of loving grace. Of het zo’n
vaart zal lopen, is verre van zeker. Maar dat
A.I. vandaag alomtegenwoordig is en ons leven verregaand zal veranderen in de nabije
toekomst, dat staat vast.
In deze show maak je op een entertainende manier kennis met deze nieuwe superheld van de technologie. Je krijgt een blik
op hoe het allemaal werkt, wat het nu al kan
en wat het in de toekomst zal kunnen. Een
eerste ontmoeting met iets wat binnenkort
misschien je nieuwe vriend, butler, adviseur,
psycholoog, personal trainer of beschermengel wordt: Artificiële Intelligentie.
Leeftijd: vanaf 16 jaar.

Tickets: V VK: €15
Reductie: €14
Kassa: €16
© Jelle Vermeersch
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

AMADEO KOLLECTIF

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 vanaf 10.30 u.
Op de derde zondag van november viert Vlaanderen Kunstendag voor
Kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag
kunst beleven. Ook GC Hof ten Hemelrijk biedt in samenwerking met de
Jeugddienst twee activiteiten aan.

FROEFROE EN BROWN FIELD STUDIO
MOVO

Sprookjesachtig beeldend kortverhaal

ATELIER AMADEO

Met Atelier Amadeo ligt een idyllisch klanklandschap met prachtige muziekinstrumenten aan je voeten. Het landschap bestaat uit verschillende instrumenten die op bepaalde manieren geplaatst worden. Zo ontstaan er bomen en
plantjes, bergen en weggetjes, maar ook industriële elementen.
De begeleid(st)ers nemen kinderen of jongeren mee op ontdekkingstocht door
het landschap. Aan de hand van de landschapselementen en geluiden bouwt
de groep samen een verhaal op of experimenteren ze met de instrumenten.

Movo is een kluizenaar, een onderzoeker van beweging. Hij droomt van vliegen.
Samen met Mormel woont hij in zijn donkere
werkruimte, omgeven door zijn ontwerpen en uitvindingen. Beweging heeft geen
geheimen voor hem. Of toch?

Van 10.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 15.00 u. Vrij in en uit.

Het tentje van Movo biedt plaats aan
een 15-tal toeschouwers.
Van 10.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 15 u.
Elke 15 minuten start een nieuwe
voorstelling.

Locatie:
Zaal Het Bakhuis

Leeftijd:
van 2,5 tot 12 jaar.
Gratis toegang.

Leeftijd: vanaf 5 jaar.
Gratis toegang.
Locatie: Zaal De Schuur
28
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© Atelier Amadeo
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HUISKAMERCONCERT
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 20 u.

MATTHIAS DE JAEGER
PIANO POETRY

Het begon 32 jaar geleden, toen Matthias
amper 3 jaar oud was. Op bezoek bij familie
kwam hij in een achterkamertje toevallig
oog in oog te staan met een antieke piano.
Niemand had aanvankelijk door dat hij even
op wandel was, tot er plots pianoklanken
weergalmden tot in de salonkamer. Meteen
het begin van een vurige roman(ce), want
daar ontdekte hij zijn eerste liefde: de piano.
Matthias De Jaeger (°1984) is een Gentse
pianist–componist die in 2019 besloot volop
de weg van (zijn) muziek te bewandelen.
Hij werd 10 jaar lang deskundig (op)geleid
door H. van den Broecke. Tijdens zijn
studentenjaren in Gent nam hij even afstand
van de piano door zijn nood aan muzikale
vrijheid, een nieuwe wind. Rond zijn 20e
sloeg de vonk opnieuw over en duwde de
herwonnen vrijheid hem gelukkig terug naar
de piano. Pianospelen werd vanaf dan een
ontdekkingstocht naar eigen nummers. De
partituur die hij in juni 2002 had aangeraakt,
bleek de laatste te zijn.
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Een nieuwe wereld ging open en leidde hem
via onbeschreven wegen naar droombestemmingen. Na het jarenlang muzikaal reizen op zijn zolderkamer, besloot hij in 2019
zijn dagboek te delen en zijn muziek op de
wereld los te laten.
Onder de naam MDJ Matthias De Jaeger
bracht hij sinds 2019 al 14 nummers uit. Via
Spotify werden deze nummers intussen
al bijna 3.000.000 keer gestreamd. Hij gaf
onder meer concerten in het Museum voor
Schone Kunsten en de Sint-Pieterskerk te
Gent. Zijn muziek vond ook zijn weg naar TVdocu’s. Daarnaast schreef Matthias tijdens
de voorbije coronaperiode een muzikale
theatervoorstelling ‘De Mens in dementie’,
waarvan dit jaar reeds 25 voorstellingen geprogrammeerd staan in Vlaanderen.

Matthias: eentje dat ongedwongen
vraagt om beluisterd te worden en dat
iedereen op zijn manier mag/kan interpreteren en aanvoelen.

Hoewel zijn muziek niet in vakjes te stoppen
is, is ze het best te omschrijven als fijngevoelige, filmische, eigentijdse neoklassieke muziek. Elk nummer is een verhaal voor

‘Mijn piano en ik beschrijven samen verhalen. Poëzie laten klinken in de lucht.
Mijn vingers zijn de pen, de piano mijn
papier.’
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Deze voorstelling is toegankelijk
voor personen met een beperkte
kennis van het Nederlands.
Tickets: VVK: € 9 / Kassa: € 10
(inclusief welkomstdrankje)
Locatie: Gemeentelijk Administratief
Centrum II, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.
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HUISKAMERCONCERT
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 20 u.

JOS TILLEY, JEROEN KNAPEN
EN LIEN VERMEIREN
LEREN VLIEGEN

Jos Tilley, eerste dorpsdichter van Opwijk, begon op zijn zestiende met gitaar spelen bij
Max Damasse. Hij maakte een aantal cd’s met kleinkunstnummers (Rillingen, Land van
Vrienden, Zon, Bloesems, Ochtendlicht) en laat zich daarbij graag adviseren en begeleiden
door Jeroen Knapen, leerkracht (folk)gitaar in Lebbeke en zelf actief bij o.a. Lies & Jeroen,
Brisk en The Chai Connection.
Ook Lien Vermeiren vervoegt het ensemble die avond. Ze is afkomstig uit Opwijk en
collega-leerkracht van Jeroen. Lien geeft piano- en muziekinitiatie en zingt in folkkoor
Aerding, waar ook Jos van de partij is. Hij zorgt met zijn gitaar en eigen hommelmelodietjes
voor afwisseling.
Tijdens dit huiskamerconcert leert het trio ons vliegen in het leven. Ze brengen een
selectie luisterliedjes. De teksten en melodieën gaan allerlei kanten op, maar houden het
meestal rustig en licht bespiegelend: goed voor een sfeervolle winteravond.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met een beperkte kennis van het
Nederlands.
Tickets: VVK: € 9 / Kassa: € 10 (inclusief welkomstdrankje)
Locatie: Huyse ter Kalkestraete, Kalkestraat 112, 1745 Opwijk.
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FAMILIE
ZONDAG 8 JANUARI 2023 vanaf 19 u.

WINTERHAPPENING
We zetten het nieuwe jaar in met een
sfeervolle wandeling langs mysterieuze
figuren, licht en vuur. Maak je op voor een
flinke portie gezelligheid, verwondering
en magie. Dé gelegenheid om 2023 betoverend in te zetten.
De organisatie van de Winterhappening
is een samenwerking met jeugdhuis
Nijdrop.
Dit evenement is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Gratis toegang.
Locatie: park Hof ten Hemelrijk
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TENTOONSTELLING
DONDERDAG 12 TOT EN MET ZONDAG 22 JANUARI 2023

PAUL VERMEIREN
DE KUNST VAN BOERMAN

Paul, beter gekend als Boerman, studeerde Grafische Kunsten in Gent. Tijdens zijn
opleiding leerde hij ook andere artistieke
waarden kennen, zoals muziek, zang, toneel en … de natuur.
Hij ging aan de slag als grafisch ontwerper
van bier- en wijnetiketten voor de
internationale markt. Stella Artois, Jupiler,
Maes, Alken, Affligem … allemaal zijn ze
van Boerman zijn creatieve hand. Daarna
werd hij verantwoordelijke van de layoutafdeling van Graphic Center.
Paul ging ook aan de slag als leerkracht in
de Opwijkse BuSO-school, toen gevestigd
in de oude gasthuisgebouwen achter de
Marktstraat–Gasthuisstraat. “Het jarenlange contact met de leerlingen maakte
de meest boeiende en vruchtbare periode
van mijn leven”. Hij gaf er les tot aan zijn
pensioen en heeft tot op vandaag nog regelmatig contact met oud-leerlingen voor
een blij weerzien, een babbel of wat bijles.
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De kunst van Boerman is tot op vandaag
nog altijd te bewonderen op de zijgevel
van handelszaak Fijnwijn op de Steenweg
op Aalst.
Vraag je je af waar de naam Boerman vandaan komt? Die dateert uit het boeiende
toneelverleden van de groep Reinaert.
Paul speelde in het tien bedrijvenlange
theatermonument Boerenpsalm van Felix
Timmermans de rol van Boer Wortel. De
naam Boerman was geboren.
Naast het doek vond Paul ook zijn weg naar
het scherm. Hij was ooit te gast in Alleen al
het idee, een tv-programma van Herman
Van Molle. Daar presteerde Paul het om
met een fijn penseel een Weesgegroet te
schrijven op een luciferdoosje van 7 cm.
Vorig jaar kon je hem ook zien in Don’t
worry be happy, waarin tatoeëerder JeanPierre Letienne (alias J.P.) alle eer toekende aan zijn leermeester Paul Vermeiren.
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Het oeuvre van Boerman bestaat uit zwart-wit creaties, olieverf, acryl,
houtskool, pyrografie, airbrush en portret. Realisme en aandacht voor de
kleinste details kenmerken zijn werk. Het loont zeker de moeite om de kunst
van deze veelzijdige kunstenaar te ontdekken.
Dit evenement is toegankelijk voor personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Gratis toegang.
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele
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WORKSHOP
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 van 14 tot 17 u.
ZONDAG 15 JANUARI 2023 van 9.30 tot 12.30 u.

WORKSHOP PYROGRAFIE
HOUTBRANDEN VOOR BEGINNERS
Hou je van houten decoratiestukken in
je interieur? Of maak je graag unieke gepersonaliseerde houten juwelen? Laat je
creativiteit los op hout tijdens onze workshop Pyrografie voor beginners.
We starten met het oefenen van de
basistechnieken van het houtbranden
op een oefenblok. Nadat je deze onder
de knie hebt, maak je een werkstuk naar
keuze. Kies uit ons uitgebreid archief,
breng je eigen gekozen afbeeldingen
mee op een USB-stick of mail ze naar
timbertalestim@gmail.com.
Keuze tussen een boomstronkschijf, wanddecoratie, een tissuedoos, een juweeltje, een
set onderleggers, een sleutelhanger, een
deurhanger, een theedoos of een snijplank.

Tim Matthys van Timber Tales bezorgt je 3
uur lang houtbrandplezier en een explosie
aan creativiteit. Een houtbrandpen en alle
toebehoren zijn voorhanden. Daarnaast
krijg je een oefenplank en maak je twee
werkstukken naar keuze.
De plaatsen zijn beperkt. Je kan apart
inschrijven voor de workshop op zaterdag
14 januari of zondag 15 januari 2023.
Wacht dus niet te lang!
Deze workshop is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Prijs: € 35 per workshop.
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele

© Timber Tales
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HUISKAMERCONCERT
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 20 u.

EMILE VERSTRAETEN IN TRIO
MET RENAUD DARDENNE EN
HENDRIK VANATTENHOVEN
VIOOL – ZANG – GITAAR - CONTRABAS
Violist Emile Verstraeten is al lang geen
onbekende meer in de muziekwereld.
Naast de samenwerking met enkele
klassieke ensembles (o.a. het Kamerorkest
Charlemagne, het Gaggini Kwartet en het
J. Smet Strijkkwartet), deelde hij de voorbije
jaren het podium als violist, zanger en
dansgrage
multi-instrumentalist
met
artiesten als Bart Peeters, Philip Catherine,
Sioen, Flip Kowlier, Kommil Foo, Bjork ...
Voor deze speciale gelegenheid nodigt
Emile twee getalenteerde vrienden uit om
met stem, viool, gitaar en contrabas een
muzikale wereld van vrolijke, eigenzinnige
nummers en songs van hun eigen helden
in een kleine bubbel te brengen.

“Je hoort warme, speelse, melancholische,
superswingende vrolijkheid … Maar vooral
een zanger die de fijnzinnigheid van zijn
vioolspel ook in zijn strot kan leggen!”
(Bart Peeters)
Emile Verstraeten: viool en zang
Renaud Dardenne: gitaar
Hendrik “Patte” Vanattenhoven: contrabas
Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Tickets: VVK: € 9 / Kassa: € 10
(inclusief welkomstdrankje)
Locatie: Kleimolen, Klei 206, 1745 Opwijk

© Frank Lambrechts
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MUZIEK
DONDERDAG 26 JANUARI 2023 20.30 u.

GENE THOMAS
KOM WAT DICHTERBIJ

Als opvolger van de succesvolle theatertour Omsingeld neemt Gene Thomas je
met zijn nieuwe show Kom wat dichterbij
mee op sleeptouw doorheen ruim twee
decennia liedjes maken in verschillende
talen.
In deze pakkende voorstelling vertelt Gene
grappige anekdotes en oprechte verhalen
over zijn helden en successen, maar ook
over zijn tegenslagen. Gewapend met zijn
gitaar, brengt hij akoestische versies van
zijn grootste hits, van X-Session tot Liefde
voor muziek en alles ertussen.
Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Tickets: V VK: € 20
Reductie: € 19
Kassa: € 22
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HUMOR
DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 20.30 u.

HANS COOLS
COOLS & ZONEN

Hans Cools is de definitie van een
West-Vlaming: opgegroeid in een dorp,
kleinzoon van boeren en zoon van hardwerkende ouders in een gezin met vier
kinderen. Hij ging naar de Chiro, speelde
voetbal en ja hoor: hij was ook misdienaar.
Het liefst van al wilde hij zijn vader opvolgen als schrijnwerker, maar het CLB dacht
hier anders over. Dus studeerde hij verder
en werd Ingenieur Bouwkunde.
Ondertussen heeft hij een vrouw, twee
zoontjes en werkt hij al jaren voor een
groot internationaal bedrijf. Het moderne
leven doet Hans anders kijken naar de
wereld waarin hij opgroeide: enerzijds

met ontroering, anderzijds met ongeloof.
Een wereld waar patatten met vlees nog
dagelijkse kost is, je geboortegewicht
algemeen gekend is en het online leven
nog onontgonnen terrein is.
Schipperend tussen zijn oude en nieuwe
leven probeert hij te wikken en wegen over
wat hij wil meegeven aan zijn zonen.
Tickets: V VK: € 14
Reductie: € 13
Kassa: € 16

© Pieter Verhaeghe
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MUZIEK
DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023 20.30 u.

HUGO MATTHYSEN, RONNY MOSUSE
EN ARAM VAN BALLAERT
HURORAM! (AVANT-PREMIERE)
De lockdown was voor Hugo Matthysen een
mooie kans om wat orde te scheppen in
zijn onoverzichtelijke repertoire. Na Hugo
Matthysen en de Bomen is hij immers liederen blijven schrijven, voor toneelstukken,
televisieprogramma’s, voor derden, maar
vooral: voor zijn plezier.
Uit die merkwaardige catalogus werd een
fraaie setlist geplukt voor het trio met de
fonkelende naam HURORAM! De musici werken al jaren samen in de beroemde Clement
Peerens Explosition, maar nu zal het er iets
beschaafder aan toe gaan. Je moet dus niet
bang zijn, er zal geen half woord Antwerps te
horen zijn. Tussendoor wordt er wel eens wat
verteld waar je na lang nadenken misschien
wel een touw kan aan vastknopen.
HURORAM! is een afwisselend programma vol zang en dans, waarbij de dans wordt
vervangen door de zang, en de zang door
het gesproken woord, en dat gesproken
woord wordt vervolgens op muziek gezet.
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Kan je nog volgen? Nee? Een handleiding is
verkrijgbaar.
P.S. 1 Wat het eventuele meezingen betreft,
wij gebruiken niet de concertpitch van 443
Hz die je gewend bent van klassieke concerten. Wij houden het bij de in de populaire
muziek gangbare A=440Hz.
P.S. 2 Wat het meeklappen betreft … dat
wordt niet aangemoedigd, maar het kan.
Maar dan wel graag op de afterbeat, dat zijn
de tellen 2 en 4 op onderstaand schemaatje.

Deze voorstelling is een samenwerking
met jeugdhuis Nijdrop.
Tickets: V VK: € 18
Reductie: € 17
Kassa: € 20
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MUZIEK
DONDERDAG 2 MAART 2023 20.30 u.

LENA

LenA is een folkzangeres, woont meer dan
20 jaar in Opwijk en kwam pas recent naar
buiten met haar liedjes.
Enkele jaren geleden wist haar vriend
haar te overtuigen verder te gaan met
muziek. Ze zocht contact met Ht Roberts,
singer-songwriter, muzikant en producer.
Ondertussen verscheen het debuutalbum
Here and Beyond.
De muziek raakt en gaat vaak over
herkenbare gevoelens uit het dagelijks
leven. LenA typeert het als Americana,
met invloed van country, folk, blues …
LenA heeft een fantastische band achter
zich. De moeite om dit talent van eigen
bodem te komen ontdekken!
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LenA: Zang
Ht Roberts (Stash):
basgitaar, slidegitaar, Weisenborn …
Pascale Michiels (o.a. Billy & Bloomfish,
actrice): percussie
Bruno Deneckere (Stash):
akoestische en elektrische gitaar
Dennis Koornstra (Colorblind):
elektrische gitaar
Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Tickets:VVK: € 13
Reductie: € 12
Kassa: € 15
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FAMILIE
ZONDAG 5 MAART 2023 11 u.

SALIBONANI
ARABELLA

Arabella is een bijzonder meisje. Ze kan
prachtig zingen en dansen en … ze kent
vele wonderlijke kunstjes.
Samen met Pepe Bonito en hun muis
Rittepetiet reizen ze met hun minicircus
de wereld rond.
Soms kijkt Arabella in haar glazen bol …
een toverbol!
Arabella is een betoverende voorstelling
voor de allerkleinsten. Het publiek zit mee
in het prachtige circusdecor.
De verrassende combinatie van muziek,
licht, poppenspel en tovenarij maken van
Arabella een bijzondere belevenis voor
kleuters én volwassenen.

Spel: Lisa Schweiger, An Valenteyn
en Lukas Van Echelpoel
Regie: Caroline Meerschaert
Licht: Ludo Van Craen
Creatie poppen: Patrick Maillard
Coaching tovenarij: Piet Van Putten
Leeftijd: vanaf 2 jaar.
Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Tickets: VVK: K
 inderen € 7
Volwassenen: € 9
Kassa: K
 inderen € 8
Volwassenen: € 10
Leden Gezinsbond en houders
lerarenkaart genieten € 1 reductie.

© Salibonani
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MUZIEK - NAMIDDAGCONCERT
ZONDAG 19 MAART 2023 15 u.

HISTORY OF SONGFESTIVAL
Het Eurovisiesongfestival. De Grand Prix
van het lied. En van de glitter. Een goeie 65
jaar na de eerste wedstrijd is het nog altijd
een van de meest bekeken televisieshows
ter wereld. Een monument vol hoogtepunten en diepe decolletés. Vol wereldhits en sterren overgoten met pailletten.
Een strijd die soms werd gewonnen op
blote voeten, al eens werd gepresenteerd
zonder ondergoed, waar teksten werden
vergeten en waar gezongen werd met een
kogelvrij vest aan.

in ons geheugen geprent zitten. De jaren
van Poupées en puppets, Volare, Waterloo
en J’aime La Vie. Doorspekt met de leukste
anekdotes en fijne weetjes. Over de vloek
van de tweede, bizarre stemrondes, vergeten Belgen en de iconische 12 points.

Beleef samen met Axl Peleman, Neeka,
Maarten en Esther van The Antler King
en Wouter Mattelin de wonderjaren van
het festival. Ze brengen een muzikale
bloemlezing met de mooiste nummers uit
de eerste 45 jaar, de gouden tijd toen een
liveorkest de liedjes ondersteunde die nu

Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.

Wouter Mattelin: verteller
Neeka: zang en piano
Esther Lybeert: zang en percussie
Axl Peleman: bas en zang
Maarten Flamand: gitaar en zang

Tickets: V VK: € 14
Reductie: € 13
Kassa: € 16

© Koen Bauters
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HUISKAMERCONCERT
ZATERDAG 25 MAART 2023 20 u.

VIOLET BESSON BRASS QUARTET
CORNET – ALTHOORN - EUPHONIUM
Het Violet Besson Brass Quartet vierde
haar debuut op de nationale radio Klara
voor het programma De Twintigers. Vier
koperblazers vormen samen een saxhoorn
kwartet met Lode Violet & Anne-Sophie
Leveugle op cornet, Tim De Maeseneer op
tenor horn en Jonas Violet op euphonium.
De naam van het kwartet verwijst niet
alleen naar initiatiefnemers en oprichtende leden Lode en Jonas Violet. Het is
eveneens een hommage aan vader Frans
Violet. Zijn klankidioom wordt door het
gezelschap in kwartetvorm gebracht,
mede mogelijk gemaakt door de Besson
Prestige-instrumenten.
Alle leden zijn actief in Brassband
Willebroek. Lode Violet en Tim De
Maeseneer doceren saxhoorn respectievelijk aan het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen en het Luca School of Arts,
campus Lemmensinstituut.
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Lode Violet: cornet
Anne-Sophie Leveugle: cornet
Tim De Maeseneer: althoorn
Jonas Violet: euphonium

© Michiel Cremers

Dit huiskamerconcert komt tot stand
met de steun van Besson
(Buffet Crampon).
Deze voorstelling is toegankelijk voor
personen met een beperkte kennis van
het Nederlands.
Tickets: VVK: € 9 / Kassa: € 10
(inclusief welkomstdrankje)
Locatie: De Boot, Heiveld 61, 1745 Opwijk
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FAMILIE

PRAKTISCH

ZONDAG 16 APRIL 2023

STRIPDORP
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Het volledige programma wordt in het voorjaar van
2023 bekendgemaakt.
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Ken je Hopper nog? Na de mini-editie tijdens de
coronaperiode staat er in 2023 een volwaardige editie
van het Stripdorp op het programma. Stripverhalen
komen die dag tot leven. Ook een stripbeurs mag niet
ontbreken. En Hopper, die is zeker van de partij! Kom
langs en geniet van heel wat leuke activiteiten.

GC HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
T 052 36 51 08
E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be
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© Jessica Raes
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INFO
Tickets reserveren

Online reserveren en betalen via reservaties.opwijk.be is de snelste en makkelijkste
manier. Je bent ook van harte welkom aan het ticketloket van GC Hof ten Hemelrijk van
dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. Ook open op dinsdag van 13.30 tot 20 uur.

Cultuurcheque

Als inwoner van Opwijk heb je jaarlijks recht op een cultuurcheque ter waarde van € 5.
Geef deze in, samen met jouw naam, bij ‘waardebon’. Na goedkeuring door onze dienst,
kan je dan verder met de online betaling. Slechts 1 cheque per aangekocht ticket en enkel
voor persoonlijk gebruik.
Hetzelfde geldt voor de cadeaucheques. Bij ‘waardebon’ geef je dan het nummer van
jouw cadeaucheque in.

Reductie

• Ben je -25 of +55 jaar? Dan geniet je de reductieprijs.
• Ben je lid van Gezinsbond of heb je een lerarenkaart? Dan geniet je € 1 reductie op de
prijs van een ticket in voorverkoop bij familievoorstellingen.
• Reserveer je voor een groep van 10 personen? Dan betaal je 9 tickets en krijg je 1 ticket
gratis.
• Reserveer je tickets voor minimum 3 voorstellingen tegelijkertijd? Dan geniet je voor
al deze voorstellingen de reductieprijs, uitgezonderd voor huiskamerconcerten en
familievoorstellingen.

CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023
Rolstoelen

Heb je een beperking of beschik je over een European Disability Card? Dan
voorzien wij aangepaste plaatsen bij een voorstelling. Neem dan best contact op met het onthaal, aangezien je deze plaatsen niet online kan boeken.
Telefonisch op 052 36 51 08 of via e-mail naar gc.info@opwijk.be. We helpen
je graag verder.
Je begeleider heeft gratis toegang tot de voorstelling. De persoon met een
beperking betaalt de gewone toegangsprijs.

Locaties

De meeste voorstellingen vinden plaats in de Schuur van GC Hof ten Hemelrijk.
Sommige activiteiten, zoals huiskamerconcerten, vinden plaats op locatie.
Hierbij staat dan de exacte locatie apart vermeld.

Zaalverhuur

GC Hof ten Hemelrijk heeft naast een theaterzaal ook verschillende ruimtes
voor vergaderingen of andere activiteiten. Interesse? Alle info via reservaties.
opwijk.be.
Contacteer onze diensten: E gc.verhuur@opwijk.be / T 052 36 51 08
Zin in een samenwerking met GC Hof ten Hemelrijk?
Contacteer onze diensten: E gc.info@opwijk.be / T 052 36 51 08.

TICKETS VIA RESERVATIES.OPWIJK.BE
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GC HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
052 36 51 08
gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

