Programmatie

Jouw culturele houvast

INTRO
LEZING

Beste cultuurliefhebber,
Je leest het goed: ons programmaboekje heeft een
nieuwe naam!
In september geven we het startschot van het
vijfde cultureel seizoen en wordt het Ankerpunt
de protagonist van dit verhaal. Onze vernieuwde
cultuurzaal ‘t Ankerpunt verdient het om in de
schijnwerper te staan en dat willen we beklemtonen
met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. We
werken hierbij ook aan een gloednieuwe website
www.tankerpunt.be waar online tickets besteld
kunnen worden.
De organisatie Muskuton als dusdanig blijft bestaan
om de gemeentelijke programmatie inhoudelijk te
verzorgen en om je de avond van de voorstelling
te ontvangen. Wij garanderen je dus dezelfde
democratische prijzen, de vertrouwde warme, gezellige
sfeer en dezelfde uitstekende kwaliteit van het aanbod.

FILM

THEATER

MUZIEK

COMEDY

KIDS

Deze brochure biedt je naar goede gewoonte een
overzicht van het programma. Laat je inspireren en
vooral overtuigen om het samen met ons te beleven.

ORGANISATIE
DOOR
MUSKUTON

COLOFON & PROGRAMMAOVERZICHT

TV-OOST VERTELLINGEN
Thomas Smith
25/07/19

FULL CONTACT TOUR
Steven Mahieu
13/09/19
REALISATIE

Muskuton
‘t Ankerpunt
Lokaal bestuur Wichelen

PAKSKE KLASSIEK
Die Verdammte Spielerei und Kameraden

Pieter Boussemaere

DE KONING ZONDER SCHOENEN

04/10/19

LADIES@THEMOVIES

FOTO COVER

CROSSBONES

11/10/19

Festival van Vlaanderen
12/10/19

SWEETHEARTS
BEELDMATERIAAL

31/01/19

08/02/20

Filmvoorstelling

Copyright Anne De Geyter

Dominique Van Malder & Ride This Train

TIEN KLIMAATACTIES DIE WERKEN

ONTWERP
Graviteit

JOHNNY CASH:
THE MAN AND THE MUSIC

Dirk Musschoot
10/11/19

Aangeleverd door en eigendom
van toneelgezelschappen
en theaterbureaus

DE ROZE RIDDER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

23, 24, 27, 29 & 30/11/19

D’eglantier

4Hoog

23/02/20

20 JAAR WAT?
WAT?

27, 28/03/20 & 02, 03, 04/04/20

OVER LOKALE DIALECTEN
Prof. Em. J. Van Keymeulen
10/04/20

WEDERZIJDSE VRIEND
Compagnie Marius
01, 02 & 03/05/20

NERVEUZE VROUWEN
Te Gek!

Lokaal Bestuur Wichelen
Oud Dorp 2 - 9260 Wichelen

EINZELGÄNGER

DANK AAN

13/12/19

JOSEFIEN DE WAELE

ER WAS EENS. OVER DE MENS
ALS VERTELLENDE AAP

22/05/20

Geert Verdickt

Johan Braeckman
10/01/20

08/05/20

Harpmuziek

TV-OOST VERTELLINGEN
Thomas Smith

TICKETS
Gratis
toegang

donderdag

25/07/19

20:00

vrijdag

13/09/19
20:00

Smith is een stand-up comedian “pur sang” met Britse roots, maar
vooral actief in Vlaanderen en Nederland. Hij speelt zowel in het Engels
als in het Nederlands, zij het getint met een licht Antwaarps accent.
Hij begon zijn carrière in 2000 als finalist van Humo’s Comedy Cup en
was nadien te zien in verschillende tv-programma’s zoals ‘Mag ik u
kussen’, ‘Scheire en de Schepping’ en ‘Foute vrienden’.
De TVO vertellingen zijn gezellige en gratis vertelavonden die wekelijks
een andere gemeente of stad aandoen. TV-Oost zorgt voor een bekende
verteller met een boeiend verhaal. De bezoeker hoeft enkel zijn eigen
stoeltje mee te brengen en kan zo genieten van een hoogstaand
evenement. Ook Wichelen neemt dit jaar deel aan de vertellingen en
ontvangt de comedian Thomas Smith.
Bij goed weer vinden de vertellingen plaats in de pastorijtuin van
Serskamp. Bij iets minder is de kerk van Serskamp the place to be.

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

FULL CONTACT TOUR

Steven Mahieu

Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu uitgegroeid tot een vaste
waarde: volle zalen, lovende recensies en een steeds groeiend
publiek. Zijn debuut ‘MAHIEUSTUEUS’ won de jury- en publieksprijs
op Humorologie. Zijn volgende voorstelling, ‘Maniak’ kreeg vier
sterren in alle pers. Drie jaar later leverde hij ‘Zonder Filter’ af en
ook die voorstelling werd lovend onthaald. VRT NWS sprak zelfs van
“het beste wat hij al gemaakt heeft”.
De ‘Full Contact Tour’ is de vierde zaalshow van Steven Mahieu en
toont de comedian op zijn best: heftig*.

LOCATIE
Pastorijtuin
Serskamp

CULTUUR OP
VERPLAATSING

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

* “heftig” in Van Dale:
1 driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2 hevig, krachtig, fel
3 erg goed, leuk

TIEN KLIMAATACTIES
DIE WERKEN

donderdag

04/10/19
19:30

Pieter Boussemaere

TICKETS
Gratis
toegang

Over klimaatoplossingen circuleren
de wildste verhalen. Zo hameren
sommigen vooral op consuminderen.
Anderen focussen uitsluitend op
technologische redmiddelen. Nog
anderen beweren dat gelijk welke
actie nutteloos is.
En wat met veel gestelde vragen als:
is elektrisch rijden, kernenergie of
houtverbranding nu goed of slecht
voor het klimaat? En hoe breng je
de klimaatkwestie ter sprake zonder
meteen weggezet te worden als
‘groene’?

Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat aan de Vives
Hogeschool in Brugge, biedt ons antwoorden op deze en andere
vragen.
In 2018 schreef hij het boek Tien klimaatacties die werken. Daarin
vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek
getouwtrek biedt hij tien individuele acties die wetenschappelijk
onderbouwd zijn en echt werken.

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LADIES@THEMOVIES
Filmvoorstelling

TICKETS
Basis €5,00
UiTPAS €1,50

vrijdag

11/10/19

19:00

zaterdag

12/10/19
20:00

Ladies@the movies is een vaste waarde geworden in het gemeentelijk
aanbod. Net als vorige jaren wensen we op deze avond vrouwen niet
alleen beter te informeren over bepaalde gezondheidsthema’s, maar
willen we ze ook een leuke, ontspannende en gezellige avond onder
vriendinnen bezorgen.

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

CROSSBONES

Festival van Vlaanderen

Jong geweld! Er is geen betere manier om het trombonecollectief
Crossbones te omschrijven. Met een merkwaardige bezetting van
maar liefst vijf trombones, blazen deze jonge muzikanten je letterlijk
van je sokken. Van barok tot popmuziek: geen enkel repertoire is
hen vreemd. Het ensemble is bovendien op en top Belgisch en daar
zijn ze duidelijk fier op.

We hanteren ook dit jaar onze vaste succesformule. Die omvat een
ontvangstmoment met een hapje en een drankje, een boeiende
omkadering van het goede doel via een inleidend spreker en aansluitend
een ontspannende film.

Met een programma dat niet alleen gloednieuwe composities van
Belgische bodem omvat, maar ook arrangementen van Toots Thielemans
en zelfs meer abstracte muzikale odes aan het vaderland, bewijst
Crossbones dat de trombone zowel intiem en warm, maar tegelijk ook
heroïsch en groots kan zijn. Net zoals ons kleine Belgenlandje, dus.

Kortom, een boeiende en toffe avond waarop je jouw steentje kan
bijdragen aan het goede doel, waaraan de opbrengst integraal
geschonken wordt.

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LOCATIE
‘t Ankerpunt

SWEETHEARTS
Dirk Musschoot

TICKETS
Basis €5,00
UiTPAS €1,50

zondag

10/11/19

15:00

zaterdag

23/11/19
20:00

TICKETS VERKRIJGBAAR
VANAF 01/10/19
Basis €9,00
UiTPAS €1,50

DE ROZE RIDDER

D’eglantier
www.deglantier.be

zondag

24/11/19
15:00

woensdag

27/11/19

20:00

vrijdag

29/11/19
20:00

zaterdag

30/11/19
20:00

Honderden Vlaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944 verliefd
op een Britse militair. Soms leidde dat tot een flirt of een kortstondige
relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Sommige
koppels vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in
Groot-Brittannië.
Wie waren die tommy’s die met een meisje van hier aan de haal gingen?
Wie waren die oorlogsbruiden die zich in de armen gooiden van een
soldaat die soms vreselijke dingen had meegemaakt? Dirk Musschoot
reisde jarenlang door België en Groot-Brittannië en vond tientallen love
stories van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Verhalen vol ontroering,
maar vaak ook van eenzaamheid en gemis.
Met muzikale omkadering door Miss Elise.

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LOCATIE
‘t Ankerpunt

AUTEUR
BART SPAEY
REGIE
JORIS BAETENS

Het theatergezelschap waarvan Meneer François de voorzitter en de
hevigste bezieler is, voert een historisch, middeleeuws drama op.
Spoedig blijkt dat geen enkel personage goed in z’n rol zit en dat
het decor en de daarbij horende rekwisieten eerder rampzalig dan
geloofwaardig zijn. Om de haverklap vervalt het hele gezelschap dan
ook in interne ruzies en discussies die zelfs een bestuurshervorming
tot gevolg hebben. De hele technische ploeg, en zelfs de souffleur
nemen volmondig deel aan het gekibbel.
Het verhaal op zich is weliswaar ondergeschikt, maar kent toch
verrassende wendingen. Zo hebben we Clothilde (of Mathilde), een
maagdelijke jonkvrouw, Kludde, de knecht van heer Halewijn, tevens
geducht tegenstander van Johan van Vlaanderen, de wijze koning
Richard en diens echtgenote, Trees van Oostenrijk. Ook de hofnar
speelt een niet onbelangrijke rol bij de uiteindelijke ontknoping!
Kortom, een commedia dell’arte op z’n Vlaams, waarbij de lachspieren
continu zwaar op de proef worden gesteld.

EINZELGÄNGER
Geert Verdickt

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

vrijdag

13/12/19

20:00

vrijdag

10/01/20
20:00

Geert Verdickt is beter bekend als frontman van de Vlaamse band
Buurman. Zijn eerste solovoorstelling “Einzelgänger” is een mix van
nieuwe en oude nummers zoals London Stansted, Soms ben jij de zon
en ik de maan, Rocky, Pruimelaar, Zo voorbij of Bladeren van goud.

Basis €5,00
UiTPAS €1,50

ER WAS EENS: OVER DE
MENS ALS VERTELLENDE AAP

Johan Braeckman

Johan Braeckman studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit
Gent, Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en
Environmental History aan de University of California, Santa Barbara.
Zijn interesses gaan in het bijzonder uit naar culturele aspecten van de
wetenschappen, de ethische problemen verbonden aan de geneeskunde
en de biologie en naar de kenmerken en oorzaken van irrationaliteit.

Einzelgänger brengt alles terug tot de essentie. Op zoek naar de barst
waarlangs het licht naar binnen komt (L.Cohen).
Eén man.
Een gitaar,
en een hoop verhalen.
Niet eenzaam,
maar alleen.

TICKETS

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

In de lezing ‘Er was eens. Over de mens als vertellende aap’ heeft hij
het over het typisch menselijk fenomeen om verhalen te vertellen.
Overal ter wereld vertellen mensen elkaar verhalen. Het is een van
onze meest karakteristieke eigenschappen. We kunnen ons de
mensheid niet voorstellen zonder haar verhalend vermogen. Maar
waarom worden er zoveel verhalen verteld? Waarom is moord, horror
en ellende in fictie aantrekkelijker dan peis en vree? Wat leert ons dit
gegeven over onszelf? Zoeken we troost en ontspanning in verhalen,
of is er meer aan de hand? In deze lezing gaan we op zoek naar een
verklaring voor de aantrekkingskracht van fictie.

JOHNNY CASH:
THE MAN AND THE MUSIC

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

Dominique Van Malder & Ride This Train

vrijdag

31/01/20

20:00

zaterdag

08/02/20
20:00

Het leven van Johnny Cash zit boordevol anekdotes en straffe
verhalen en zijn muziek is een onwaarschijnlijke aaneenschakeling
van klassiekers. De productie ‘Johnny Cash, The Man and The Music’
brengt die twee werelden samen.
Voor de muziek zorgt Ride This Train, een zeskoppig gezelschap dat
geldt als de beste Johnny Cash-coverband van België en omstreken.
Zij zorgen voor de hits, acteur Dominique Van Malder voor hoogstaand
spelplezier. Hij speelt Franky, extra bandlid en stoorzender want Franky
heeft het niet makkelijk. Hij denkt dat hij Johnny Cash is. Hij raast door
tientallen prettig gestoorde mijmeringen of hij staat stil bij de tragische
passages uit het gekweld bestaan van ‘the man in black’. De pillen, de
pijn, de prijzen, de liefde, de diepe dalen en staande ovaties…
Een cultureel verantwoorde avond voor theater- en muziekliefhebbers.

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

PAKSKE KLASSIEK

Die Verdammte Spielerei
und Kameraden

In ‘Pakske Klassiek’ ruilt Die Verdammte Spielerei zijn witte
marcels in voor zwarte en verkiezen ze het klassieke genre boven
de straatmuziek. Muziek van Bach tot Bartok. Dit alles gebracht in
één van de vele historische bouwwerken die ons land rijk is, de kerk
van Serskamp.
Laat jouw ziel vullen met de galm van vier saxofoons, percussie en zang.
Die Verdammte Spielerei nodigt telkens enkele trouwe kameraden uit.
Zij zorgen voor de extra dimensie en doorgedreven diepgang.

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LOCATIE
Kerk Serskamp

CULTUUR OP
VERPLAATSING

“De heren van Die Verdammte Spielerei zijn van ‘t straat. Zwierig, virtuoos en
sans gêne. Muzikale branie in een zwart marcelleke. Verdammt, noch mal!”
- Klara

DE KONING
ZONDER SCHOENEN
4Hoog

TICKETS
Kind €5,00
Volwassene €7,00
UiTPAS €1,50

zondag

23/02/20

10:30

20 JAAR WAT?

vrijdag

27/03/20

WAT?
www.watwichelen.be

zaterdag

28/03/20
donderdag

02/04/20
vrijdag

03/04/20
zaterdag

04/04/20

Er was eens… Een koning. Een koning met een gouden kroon.
Op een gouden troon. Met een gouden mantel. Hij had wel 100 paarden.
Hij had ook 1000 knechten. En zelfs 1000 X 1000 vrienden.
De koning had alles om blij te zijn. En toch was hij verdrietig...

WAT? bestaat twintig jaar!
Het gezelschap werkte in het verleden al op uw gemoed met Festen,
bracht uw poëtische kant naar boven met Midzomernachtsdroom en
lanceerde een brutale aanval op uw lachspieren met The 39 Steps.
Wat deze verjaardagseditie zal brengen, wordt op het moment van
schrijven nog volop achter gesloten deuren bekokstoofd.

Een voorstelling over verdriet, hoop en geluk. Over geven en krijgen en
dat rijkdom veel meer is dan rijk zijn. De Koning Zonder Schoenen is een
echte 4Hoog klassieker met een succesvolle tournee van 9 jaar doorheen
Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Het decor en
de kostuums zijn geïnspireerd op het oeuvre van kunstenaar René Magritte.
Deze theatervoorstelling maakt deel uit van het cultuurweekend van de
Jeugdraad van Wichelen.

LOCATIE
‘t Ankerpunt
CULTUURWEEKEND
JEUGDRAAD MEER INFO:
WWW.JEUGDWICHELEN.BE

LOCATIE
‘t Ankerpunt

OVER LOKALE DIALECTEN
Prof. Em. J. Van Keymeulen

TICKETS
Gratis
toegang

vrijdag

vrijdag

20:00

20:00

10/04/20

01/05/20

TICKETS
Basis €22,00
UiTPAS €11,00

WEDERZIJDSE VRIEND

Compagnie Marius

zaterdag

02/05/20
20:00

zondag

03/05/20
20:00

Jacques Van Keymeulen heeft als moedertaal het dialect van Wichelen
en was professor Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent
(2004-2018). Hij doceerde over fonetica/fonologie, dialectologie,
geschiedenis van het Nederlands, historische taalkunde en Afrikaans.

‘Our Mutual Friend’ (1865) is de laatste roman van Charles Dickens
(1812-1870). Compagnie Marius bewerkte deze omvangrijke roman
tot een meeslepende marathonvoorstelling en bouwt zo voort aan haar
oeuvre van lange voorstellingen met bijzondere publieksontvangst.

Hij is doctor in de Germaanse Filologie (Nederlands-Engels) en
licentiaat in de Geschiedenis (Nieuwste Tijden). Hij was jarenlang
(sedert 1980) wetenschappelijk medewerker aan het Woordenboek van
de Vlaamse Dialecten, een grootschalig lexicografisch project waarvan
hij nu de promotor is. Hij doet veel aan wetenschapspopularisering en
heeft daartoe de website www.dialectloket.be opgezet. Hij is voorzitter
van ‘Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in
Vlaanderen’ (www.variaties.be).

‘Onze Wederzijdse Vriend’ vangt aan met een lijk dat aanspoelt op
de oever van een rivier. Van daaruit ontspinnen zich een spannende
whodunit en een liefdesverhaal, waarbij de verhaallijnen rond de
excentrieke personages in elkaar verstrikt raken. De voorstelling
toont een caleidoscoop van fascinerende figuren: zes acteurs spelen
een dertigtal personages uit de upper en lower class. De personages
worden van het begin tot het einde gevolgd. Compagnie Marius wil
ook met deze vijf-uur-durende voorstelling een tegengif bieden voor
‘het vluchtige’ van deze tijd. Deze organisatie van de voorstelling is
een samenwerking tussen de verschillende CC’s uit de regio: CC Nova,
CC Belgica, CC Stroming, CC de Biekorf, JCC ’t Ankerpunt, CC Jan
Tervaert, GC De Pit, GC De Wiek, Gemeente Laarne

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LOCATIE
Festivalhal
Donkmeer Berlare
Donklaan 125

NERVEUZE VROUWEN
Te Gek!

TICKETS
Basis €8,00
UiTPAS €1,50

vrijdag

08/05/20

20:00

vrijdag

22/05/20
20:00

Vier vrouwen.
Vier nerveuze vrouwen.
Ze horen stemmen in hun hoofd, denken in bochten en kronkels, zien
wat wij niet zien.
Wat doen die vrouwen samen op een podium?
Ze zingen, ze zuchten en ze maken zich zorgen.
Over de wereld en zichzelf.
Ze vertellen je wat het is om verloren te lopen in de donkere kamers van
hun gedachten, de weg kwijt te geraken in hun kronkelige hersenen, op
de dool te zijn tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen het bloed van
onder je nagels, krabben aan je ziel en plukken de eelt van je emoties.
Vier nerveuze vrouwen en een muziekband.
Met: Ella Leyers, Eva De Roovere, Inge Paulussen, Tine Reymer en De
Laatste Showband o.l.v. Paul Poelmans

TICKETS
Basis €5,00
UiTPAS €1,50

JOSEFIEN DE WAELE
Harpmuziek

De jonge harpiste en Wichelse Josefien De Waele brengt in dit recital
een gevarieerd programma waarin de verschillende karakters van de
harp aan bod komen.

ORGANISATIE
Muskuton

LOCATIE
‘t Ankerpunt

LOCATIE
‘t Ankerpunt

Josefien begon op negenjarige leeftijd met haar harpstudies bij Annelies
Boodts en heeft sindsdien een indrukwekkend parcours afgelegd. Vanaf
jonge leeftijd nam ze deel aan verscheidene nationale en internationale
muziekconcours, waar ze veelvuldig in de prijzen viel.
In 2015 verhuisde ze naar Nederland om aan het ‘Conservatorium
van Amsterdam’ haar harpspel verder te ontwikkelen. Op haar
indrukwekkende palmares staan concerten in Amsterdam, het Royal
Opera House Muscat, het Grand Auditorium Philharmonie Luxembourg,
het Ateneul Român Boekarest, het Teatro Nuovo Giovanni Udine en de
Congresshalle van Saarbrücken.
Laat je verbazen en meeslepen door dit lokaal muzikaal talent.

PRAKTISCH
Tickets & locatie

Tickets voor gemeentelijke voorstellingen kunnen ofwel online gekocht
worden via www.tankerpunt.be of aan de vrijetijdsbalie in het Sociaal
Huis en in de bibliotheken.
Voor voorstellingen die geprogrammeerd worden door lokale verenigingen,
kan je terecht op hun website voor verdere informatie en ticketverkoop.

WEBSITE
www.tankerpunt.be

ADRES
‘t Ankerpunt
Pruytenshof 53
9260 Serskamp
(via rotonde Biesakker Serskamp)

CONTACT
cultuurdienst@wichelen.be
052 43 24 09

MUSKUTIER WORDEN?

Muskuton is de vrijwilligersorganisatie die ook instaat voor de
praktische kant van de voorstelling. De vrijwilligers, de muskutiers,
zorgen er met andere woorden voor dat je een gezellige en unieke
avond kan beleven.
Hoe doen ze dat precies?
Door de foyer warm in te richten, door je met veel enthousiasme
te ontvangen en ervoor te zorgen dat je na de voorstelling kan
genieten van een drankje.
Waarom doen ze dit?
Muskutiers zijn geëngageerde Wichelaars met een hart voor cultuur
die ervan overtuigd zijn dat een kwalitatieve cultuurbeleving
voorop staat. Zij doen dit onbezoldigd en mogen in ruil gratis de
voorstelling bijwonen. Ze worden uitvoerig bedankt tijdens een
etentje op het einde van het seizoen.
Zin om dit team te versterken?
Neem dan contact op met de
cultuurdienst voor verdere informatie.
Dat kan via cultuurdienst@wichelen.be.

LOKAAL BESTUUR

