
DON FABULIST (10+)         18.30 UUR
Donker en winterse koude gaan we te lijf met gloeiende verhalen en
de gebronsde stem van Don Fabulist. Kom in de Langerodestraat
luisteren en laat je gedachten leiden naar de epische jachtvelden.
Verorber een lokaal biertje of een brandnetelthee, vlij je naast het
vuur en spits je oren voor de koning der spannende verhalen.  
 
Sarah & Vincent, Langerodestraat 59, Neerijse  
Reservatie: 0498 275 000 - sarah.verhees@gmail.com 
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huiskamerweekend.

vrij 16 11 18

VIOOL IN DE PASTORIE  
        19.30 UUR
Maak het gezellig en schuif wat dichter.  
Maité, Elisabeth, Jade en Kaat nemen je mee  
in de mooiste vioolstukken. Jaak brengt  
tussendoor een stukje proza. 
 
Jaak Bertmans, Rochusstraat 11, Huldenberg  
Reservatie: cultuur@huldenberg.be 

 Het gratis huiskamerweekend is een organisatie van de cultuurdienst Huldenberg i.s.m. de muziekacademie MAS J.H. Fiocco, vtbKultuur, de Bibliotheek, Spar Ottenburg 
 en Eurospar Huldenberg, Baron's Brasserie, WZC Ter Meeren en tal van gastvrije Huldenbergenaren die je voor de gelegenheid gezellig verwelkomen in hun huiskamer! 
vu: College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg, 02 302 43 56

za 17 11 18
KAMISHIBAI         10.30 UUR
Kom naar de bib en ontdek de wonderlijke wereld 
van kamishibai, een oorspronkelijk Japanse  
verteltheaterkast waarin grote prenten zichtbaar 
worden en je een bijzonder verhaal brengen! 
Schuif dichterbij en luister… . 
 
Bibliotheek, Donkerstraat 3, Neerijse 

16   17   18   november 2018

         BUS MET BENEN (4+) 
Een vrouw, een man, een kind, een huis. Het huis neemt de benen. Had het huis ook oren? 
Dan zouden ze het huis kunnen roepen als een hondje. De vrouw, de man, het kind vertrekken op een zoektocht naar hun
huis met benen. 
Liggend kijk je naar het plafond van de bus, waar hun reis voorbij rolt. Stuur je ouders om boodschappen, kom mee in de
bus, leg je neer en laat je zotte verbeelding los! 
 
> 10.30 en 11.30 uur: Parking Spar Ottenburg, Leuvensebaan 46a, Ottenburg 
> 15.00 en 16.00 uur: Parking Eurospar Huldenberg, Elzasstraat 16, Huldenberg 

KLASSIEK OP VRIJDAGNAMIDDAG         14.00 UUR
Johan Huvenne zet zich aan de vleugelpiano in WZC Ter Meeren en  
brengt een streep klassiek op vrijdagnamiddag. 
 
WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, Neerijse  



KLASSIEK OP ZATERDAGNAMIDDAG  
         14.30 UUR
De klarinet- en saxofoonklas van Martien Caelen van de muziekacademie brengen een gevarieerd programma van klassiek tot
hedendaagse lichte muziek met composities van oa. Paul Desmond, Poulenc en Grovlez. 
Na de solostukken sluiten we af met kamermuziek, gebracht door het saxofoonkwartet, met muziek van Jan De Haan en Gilles
Martin. Zij spelen solo onder pianobegeleiding door Ivo De Greef.  
 
Groepspraktijk eQuiLibre, Donkerstraat 2, Neerijse 
Reservatie: cultuur@huldenberg.be 

          15.00 UUR
 
Els Faems en Charlotte Bary zijn pianoleerkracht aan de
muziekacademie van Huldenberg. Ook buiten het schoolgebouw
werken zij graag samen, met name op het podium. Zij brengen enkele
preludes van Rachmaninov op piano en zigeunerliederen voor piano
en sopraan van Dvorak. Je hoort onder andere het alombekende
‘Songs my mother taught me’. Het voorprogramma wordt verzorgd
door de leerlingen van Els en Charlotte. 
 
Familie Bary - Jennes, R. Borremansstraat 39, Huldenberg 
Reservatie: charlotte.bary@gmail.com 
 

REVUE RAVAGE  
        19.00 UUR
Voorstelling over het leven en werk van een oudere politica. Theatergezelschap Zibrogamin toont wat er omgaat in het
hoofd van een partijvoorzitter wanneer het moment komt om ermee te kappen en de fakkel door te geven, hoe moeilijk
het is om afstand te nemen van de politiek, en … de macht. Met Revue Ravage won Zibrogamin dit jaar het Landjuweel. 
Zibrogamin neemt met deze voorstelling deel aan de Warmste Week en steunt met de opbrengst de theaterwerkplaats
HETGEVOLG, waar theater gemaakt wordt met kwetsbare groepen. Stefan Perceval, artistiek leider van
Theaterwerkplaats HETGEVOLG, leidt om 19.30 uur de avond in. 
 
Cultuurzolder, Gemeenteplein 1, Huldenberg 
19.00 uur onthaal, start om 19.30 uur stipt (eens gestart, openen we de deur niet voor laatkomers) 
Tickets: 8 euro – www.huldenberg.be/inschrijvingen en aan het Onthaalloket Gemeentehuis 
Revue Ravage is een initiatief van de cultuurraad 

APERITIEF  
OP ZONDAG 
        10.30 UUR
 
Met Matthijs Segers (gitaar) is het
zacht ontwaken ten huize Decoster -
Goossens. 
 
Wim & Anita, 
Oude Waversebaan 28 
Sint-Agatha-Rode 
Reservatie:
cultuur@huldenberg.be 
 

zo 18 11 18 VERNISSAGE 'FEELINGS'          15.00 UUR
Annie’s werken zijn suggestief, ze geeft in een abstract of figuratief werk de
sfeer of emotie weer die een onderwerp of gevoel bij haar oproepen. Vandaar
de keuze van  de titel ‘Feelings’. Bij enkele werken van Annie zijn gedichten
geschreven door Georgie Bastin, Vera Lessandré en de leerlingen van de MAS
Academie Woord. Bezoek de tentoonstelling nog tot 9 januari 2019. 
De vernissage wordt opgeluisterd door een ongewoon duo: Marijke Nicolaï,
dwarsfluit en Mieke Nicolaï, altsaxofoon, beiden afgestudeerd aan het
Conservatorium in Leuven. 
 
Baron’s Brasserie, Dorpsstraat 5, Neerijse 
Feelings is een initiatief van de cultuurraad ism vtbKultuur 
 


