Andrea Edwards, Astrid Simon, Angeline
Dexters, Frida De Coster, Liesbeth Verheyde,
Suzanne Vanderstraten, Lucie De Becker,
Dominique Ernest, Veronique Verbeke. Wie
wil kan zelf ook eens een poging wagen aan
de kleitafel!

Neires Kermes
zondag 29 april vanaf 13.00 uur
Wie tijdens de kunstenroute nood heeft aan
een hapje en tapje kan even halt houden in
Neerijse. Lekkere desserten van de KVLV of
een streekbiertje, vergezeld van een optreden
van Canape (14.00 uur) of Los Kabrios (15.30
uur). Op de weggeefmarkt vind je kleine
schatten en aan en in de bib kan je terecht
voor een boekenverkoop. Steek je graag je
handen uit de mouwen en wil je creatief aan
de slag? Neem dan zeker deel aan één van de
verschillende workshops voor kinderen!

rechtszaken. Je volgt er de behandeling van
een diefstal, een geval van eerroof en een
echtscheiding. Na de zittingen bieden we je
een bord kaas of charcuterie aan.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 april om 20.00 uur
Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, Neerijse
Prijs: 12 euro (incl. kaas/charcuterie)
Kinderen (-12): 12 euro met kaas/charcuterie,
6 euro zonder kaas/charcuterie
Kaarten enkel in voorverkoop, bij leden
Theater BisArt, Café Casino, sportcafé De
Kronkel en ’t Boekenwinkeltje Huldenberg

Het leven is een cabaret!
Ekseeko, de vrijetijdsvereniging voor
jongeren met en zonder beperking in de
Druivenstreek, glimmert en glamourt in
een cabaretvoorstelling vol dans, muziek
en humor. Met toeters en bellen en de live
muziek van de Overijse Concertband!

THEATER
TIJDENS DE
KUNSTENWEEK

Zaterdag 28 april: 20.30 uur - Zondag 29
april: 14.00 uur - Zaterdag 5 mei: 20.30 uur
- Zondag 6 mei: 14.00 uur in GC de Bosuil Tickets: www.bosuil.be

Rechtvaardige Rechters
Toneel, kaas- en wijnavonden

Een uitloper van de kunstenweek is de cursus
‘proeven van acteren’. In deze korte reeks
ontdek je of acteren iets voor jou is. Verwacht
een laagdrempelige en speelse kennismaking.
Goesting volstaat om mee te doen! En wie
weet heb je nadien wel zin om aan nadien
aan te sluiten bij theater BisArt of toneel Ten
Wijngaerd!

Theater BisArt pakt dit jaar uit met een
primeur. Naast de volwassenen kan je deze
keer ook de jeugd aan het werk zien met een
eigen theaterstukje. Wij nemen je mee naar de
rechtszaal, waar je het publiek bent in enkele

KUNST BUITEN
06.05.’18 27.04-06.05.’18
WAK.BE

Woensdagen 9, 16, 23 mei om 19.30 uur
Prijs: 40 euro
Organisatie: Vormingplus en LDC ’t Pijlijser,
inschrijven via
dienstencentrum@huldenberg.be

DE GROOTE
OORLOG
TIJDENS DE
KUNSTENWEEK

Dit jaar herdenken we het
100-jarig einde van WO I.
Een heel jaar lang zijn er
verschillende activiteiten
gepland in dit thema. Zo ook
tijdens de kunstenweek. Loop zeker tijdens
de kunstenroute langs hoeve Celongaet.
Daar geraak je onder de indruk van het
klaprozenveld of kan je zelf een klaproos
maken. Tijdens het weekend van 5 en 6

mei baadt Ottenburg in het thema met een
herdenkingsmoment voor de gesneuvelden
en oud-strijders, een tentoonstelling over
Ottenburg en Huldenberg tijdens WO I,
oldtimertentoonstelling van legervoertuigen
enz. Er worden pizza’s gebakken in de
pizzaoven in Tuin De Linde en er is tal van
kinderanimatie voorzien.

Tentoonstelling: Vrouwen tijdens
de Eerste Wereldoorlog en het
voedselcomité

Zaterdag 5 mei van 12.00 tot 18.00 uur
Zondag 6 mei 12.00 tot 18.00 uur
Zaal De Linde, Pastorijstraat 3, Ottenburg

i

VU: College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg

Plaats van afspraak:
Gemeenteplein | 14.00 uur

19.30 uur

DAG VAN DE DANS
zaterdag 28 april

Zondag 6 mei, 10.30 uur
Sint-Niklaaskerk en kerkhof, Ottenburg

Kunstenweek Huldenberg 2018

We starten de kunstenweek dit jaar
in Loonbeek. In de Sint-Antoniuskerk
verwelkomen we je met een glaasje. Matthijs
Segers (Ottenburg) gaat akoestisch en Luc
Bergé (Loonbeek) zorgt met zijn hoornklanken
voor een mooie start van de kunstenweek.
Roger De Greef, Dirk Gillekens, Greet
Brumagne, Griet Dupré, Doedie Coussens
en Rita Hernalsteen stellen in de kerk en
het nabijgelegen schrijnwerkersatelier hun
kunstwerken tentoon. Iedereen welkom!

vrijdag 27 april

Dans in Den Elzas
Demoteams van Step By Step tonen het beste
van zichzelf. De namiddag eindigt met een
gastoptreden van Innocence Dance Crew,
wedstrijdteam uit Wilsele o.l.v Eliene Louise
Rijsenburg.
15.30 uur

Cultuurzaal Den Elzas | Elzasstraat 19 | Huldenberg

Na de eucharistieviering om 10.30 uur wordt
hulde gebracht aan het monument waar de
last post gespeeld wordt. The Clan Hay Pipe
Band zorgt voor de muzikale invulling.

Cultuurdienst Huldenberg, cultuur@huldenberg.be, 02 302 43 56

voor-één dag dansen in een ketting, een stoet,
begeleid door live muziek van de Koninklijke
Harmonie De Ysschegalm: gezelligheid en
ambiance verzekerd!

Sint-Antoniuskerk | Loonbeek

Herdenkingsmoment gesneuvelden en
oud-strijders

Proeven van Acteren

START

De Dansketting in Huldenberg

KUNSTENWEEK
HULDENBERG

Op Dag van de Dans nodigt Danspunt alle
steden, gemeenten en dorpen uit om deel
te nemen aan de Dansketting. Overal in
Vlaanderen duiken die dag (menselijke)
danskettingen op, een feest op verplaatsing!
Danscoaches van Step by Step, die
Danspunt nauwkeurig heeft uitgekozen,
leren de eenvoudige choreografie aan op
het Gemeenteplein. De dansketting is voor
iedereen die graag danst of er zich voor het
eerst aan wil wagen. Samen met andere
dansliefhebbers, jong en oud, huppelend
en minder mobiel trekken ze samen door
verschillende Vlaamse steden. De dansers-

Workshop hiphop
Eliene-Louize Rijsenburg is gepassioneerde
hiphopdocente en wedstrijddanseres uit
Leuven. Ze begon al met dansen op 3-jarige
leeftijd, heeft heel erg veel verschillende
stijlen onder de knie, maar streetdance blijft
haar grootste passie! Ze heeft verschillende
grote titels op haar naam, zoals Vice-Belgisch
kampioen streetdance en nam deel aan de
dance teacher training o.l.v. Steeve Austin.
Naast vele uren lesgeven, danst ze zelf in een
streetdance productiegroep! Jaarlijks schoolt
ze zichzelf bij door workshops in binnenen buitenland te volgen, begeleidt door
internationale choreografen.
16.00 uur
Cultuurzaal Den Elzas | Elzasstraat 19 |
Huldenberg

Inschrijven via stepbystep.anja@gmail.com

Neires Kermes

Tentoonstelling

Helemaal los gaan en je volledig laten gaan
op de dansvloer kan op zaterdagavond in
Neerijse. Na een live optreden van Mama’s
Jasje, volgt Ingenius - een live ambicoverband die Neerijse in lichterlaaie zal
zetten. Afsluiten doen ze met DJ Knightriders
(bekend van Tomorrowland!)

Greta Pintelon (acryl) en Denise
Verheylewegen (acryl) stellen tentoon in de
hoeve. Annie Guns stelt met ‘Gewoon Paars’
enkele schilderijen in acryl, aquarel en
mixed-media tentoon.
Marie-Anne Delanote, Julienne Delwiche,
Rita De Roey, Claire Mommaerts, Mireille
Soeur, Guido Torrez, Maria Vandormael,
Chris Verdeyen en Lieve Vorlat, allen leerling
van het aquarelatelier Aqua Arts, tonen hun
werken.

Vanaf 21.30 uur (deuren 20.30 uur)
inkom: 8 euro
Donkerstraat, Neerijse

KUNSTENROUTE
Atelier Huldenberg
Ganzemansstraat 58 | Neerijse
zaterdag 28 en zondag 29 april
van 14.00 tot 18.00 uur
De leden van Atelier Huldenberg treden
buiten met hun kunst. Pal in de natuur kan
je de werken bekijken van Jean Spinoye
met tekeningen en een familieboom met
gefotografeerde werken, Eliane Guns-Thibaut
met geschilderde kaartjes en aquarel, Lucia
en Paula Kempeneers met gehaakte en
gebreide poppetjes en kunst met chocolade
en Jos Greven met schilderwerkjes en
tekeningen.

Hoeve Celongaet
Wolfshaegen 128 | Neerijse
Zaterdag 28 en zondag 29 april
van 14.00 tot 18.00 uur

Jazz op zondag
Tijdloze Jazz standards uit de
Amerikaanse geschiedenis vertolkt door
groot ensemble
“I Loves You, Porgy” werd oorspronkelijk
geschreven voor de opera Porgy and Bess in
het jaar 1935. Deze compositie, geschreven
door George Gershwin, werd pas later bij
het grote publiek populair door de gezongen
versies van Billy Holliday en Nina Simone. In
de jaren ’20 componeerde Ray Henderson
het zonder te weten een klassieker met als
titel “Bye Bye Blackird”. Deze werd in 1926
uitgebracht en als eerst opgenomen door
Sam Lanin’s Dance Orchestra gevolgd door
Nick Lucas en Gene Austin in datzelfde jaar.
“The Nearness Of You”, geschreven door
componist Hoagy Michael die bekend was
voor andere klassiekers zoals Georgia On
My Mind en Stardust is een wondermooie
ballad die voor het eerst werd opgenomen
door Glenn Miller and his Orchestra. In 1956
brachten Ella Fitzgerald en Louis Armstrong
een album uit getiteld Ella & Louis. Dit album
werd door The Bilboards Jazz Charts op
nummer 1 gelijst. Op dit succesvolle album

vrij 20 04 18
za 21 04 18

vrij 27 04 18

za 28 04 18

zo 29 04 18

za 05 05 18

zo 06 05 18

15.00 uur

15.00 uur

Kunstenroute | Klaprozen voor vrede

14.00 tot 18.00 uur

14.00 tot 18.00 uur

staan klassiekers zoals Cheek to Cheek en
Moonlight in Vermont. Uiteraard mocht The
Nearness Of You daar niet op ontbreken.
Kurt Weil is een Duitse componist die in
samenwerking met Ogden Nash de musical
schreef One Touch Of Venus. In deze musical
is het inmiddels populaire nummer “Speak
Low” te horen. Dit nummer werd later een jazz
standard en grootheden zoals Billie Holliday,
Bil Evans, Chet Baker en Gerry Mulligan
tokkelden, bliezen of zongen dit nummer weer
nieuw leven in.
Met Joanna De Bie (zang) - Alfred Wargee
(altsax) - Karel Huybrechts (altsax) Stephanie Pareit (altsax) - Lieven Oliebos
(tenorsax) - Stefan Uyttebroeck (tenorsax)
- Danny Eykholt (tenorsax) - Marsha
Momerency (piano) - Tania Drissen (bas) Wannes Dewit (drum)
Enkel op zondag van 14.00 tot 14.30 uur en
van 15.30 tot 16.00 uur

Kunstenroute | Tentoonstelling Roger De Greef, Dirk Gillekens, Greet
Brumagne, Griet Dupré, Doedie Coussens, Rita Hernalsteen
Sint-Antoniuskerk, Loonbeek

14.00 tot 18.00 uur

14.00 tot 18.00 uur

Klaprozenveld (6+)

START Kunstenweek Huldenberg
Sint-Antoniuskerk Loonbeek

19.30 uur

Dag van de Dans | De Dansketting
Gemeenteplein Huldenberg

14.00 uur

Dag van de Dans | Dans in Den Elzas
Cultuurzaal Den Elzas Huldenberg

15.30 uur

Dag van de Dans | Workshop Hip Hop
Cultuurzaal Den Elzas Huldenberg

16.00 uur

Neires Kermes
Donkerstraat Neerijse

vanaf 20.30 uur

vanaf 13.00 uur

Kunstenroute |Atelier Huldenberg
Ganzemansstraat 58, Neerijse

14.00 tot 18.00 uur

14.00 tot 18.00 uur

Kunstenroute | Tentoonstelling Greta Pintelon, Denise Verheylewegen,
Annie Guns en Aqua Arts
Hoeve Celongaet, Wolfshaegen 128, Neerijse

14.00 tot 18.00 uur

14.00 tot 18.00 uur

Kunstenroute | Jazz op zondag
Hoeve Celongaet, Wolfshaegen 128, Neerijse

14.00 tot 14.30 uur
15.30 tot 16.30 uur

Kunstenroute | Klaprozenveld
Hoeve Celongaet, Wolfshaegen 128, Neerijse

Kunstenroute | Concert In Kleur
Sint-Antoniuskerk, Loonbeek

In hoeve Celongaet gaat kunstenares Denise
Verheylewegen samen met jou aan de slag
met verf en kwast. Ontwerp samen met de
kunstenares je eigen klaproos. Eens klaar,
krijgt ze een plek in het grote klaprozenveld
dat tijdens de Huldenbergse feesten integraal
zal worden tentoongesteld. Daar kan je ook je
klaproos ophalen.
zaterdag en zondag, telkens om 15.00 uur

18.30 uur

Kunstenroute | Danielle Dexters
Zesdagmaalstraat 3, Sint-Agatha-Rode

14.00 tot 18.00 uur

Kunstenroute | L’Envolée
Martine Van Herrewege, Isabelle Colle, Georgie Bastin
Onderbosstraat 39, Sint-Agatha-Rode

14.00 tot 18.00 uur
16.00 uur Tai Chi

Kunstenroute| Gila’s Atelier
Leuvensebaan 135, Sint-Agatha-Rode

14.00 tot 18.00 uur
14.00 tot 18.00 uur

Theater | Rechtvaardige Rechters, Theater BisArt
Zaal Ten Wijngaerd, Neerijse

20.00 uur

Theater | Het leven is een cabaret, Ekseeko
GC De Bosuil, Jezus-Eik

20.30 uur

Tentoonstelling Vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog en het voedselcomité
Zaal De Linde, Pastorijstraat 3, Ottenburg
Krijg je er niet genoeg van?
Theater | Proeven van acteren
Cultuurzaal Den Elzas

14.00 uur

20.30 uur

14.00 uur

12.00 tot 18.00 uur

12.00 tot 18.00 uur

Woensdagen 9,16, 23 mei om 19.30 uur

Tentoonstelling

Greta Pintelon (acryl) en Denise
Verheylewegen (acryl) stellen tentoon in de
hoeve. Annie Guns stelt met ‘Gewoon Paars’
enkele schilderijen in acryl, aquarel en mixedmedia tentoon.
Marie-Anne Delanote, Julienne Delwiche,
Rita De Roey, Claire Mommaerts, Mireille
Soeur, Guido Torrez, Maria Vandormael, Chris
Verdeyen en Lieve Vorlat, allen leerling van

het aquarelatelier Aqua Arts, tonen hun
werken.

Klaprozen voor vrede
Op de binnenkoer is de installatie Klaprozen
voor Vrede te zien. Een veld met 100
klaprozen als krachtig symbool tegen
de waanzin van oorlog en voortdurende
bezettingen en de gevolgen ervan.
Het project van kunstenares Anita Huybens
werd na haar overlijden in 2008 door
vrijwilligers verder gezet. De grote en kleine
klaprozen worden te koop aangeboden ten
voordele van het Handicap International
(grote klaprozen) en de Palestijnse
circusschool (kleine klaprozen).
www.klaprozen.be

Sint-Antoniuskerk en
schrijnwerkersatelier
Jan van der Vorstlaan/St-Jansbergsteenweg
Loonbeek
zaterdag 28 en zondag 29 april
van 14.00 tot 18.00 uur

Tentoonstelling
Roger De Greef (sculptuur en
edelsmeedkunst)
Dirk Gillekens (keramiek)
Greet Brumagne (keramiek)
Griet Dupré (keramiek)
Doedie Coussens (keramiek)
Rita Hernalsteen (sculptuur en keramiek)

Concert in Kleur
Zondag sluit de zangklas van Miek Briesen

(muziekacademie Fiocco Huldenberg) het
kunstenweekend af in de Sint-Antoniuskerk
met een concert in het thema ‘Kleur’.
zondag om 18.30 uur

Daniëlle Dexters
Zesdagmaalstraat 3 | Sint-Agatha-Rode
zondag 29 april van 14.00 tot 18.00 uur
zondag 29 april toont Danielle Dexters
haar nieuwste schilderijen, tekeningen,
aquarellen en beelden in haar atelier in de
Zesdagmaalstraat.

Martine Van Herrewege | Isabelle
Colle | Georgie Bastin
Onderbosstraat 39 | Sint-Agatha-Rode
zaterdag 28 en zondag 29 april
van 14.00 tot 18.00 uur

L’ envolée
Martine Van Herrewege (sculptuur en
tekening) en Isabelle Colle (keramiek) stellen
tentoon. Georgie Bastin brengt poëzie.
Georgie en Martine beoefenen al enkele jaren
de martiale kunst Tai-Chi. Zaterdag kan je
om 16.00 uur een sessie bijwonen in de tuin!

Gila’s Atelier
Leuvensebaan 135 Sint-Agatha-Rode
zondag 29 april van 14.00 tot 18.00 uur
De leerlingen van Gila’s Atelier tonen hun
creaties: Bernard Delanghe, Liesbeth
Delanghe, Rianne Depree, Benedictus
Heremans, An Vanderlinden, Isabelle Hart,

