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Voor meer informatie over parkeerruimtes 
voor rolstoelgebruikers in de buurt van de 
activiteit, neem je contact op met parkeerbe-
drijf Parko. 
T 056 27 83 83 of www.parko.be/bezoeken.

Mensen met een visuele beperking 
worden op diverse locaties door een 
medewerker naar hun plaats verge-
zeld. Meld jouw vraag bij reservering 

van je tickets. In de brochure aangeduid met 
bijgaand logo. 

De Schouwburg beschikt over extra 
troeven voor mensen met een audi-
tieve beperking. Het gelijkvloers 
is voorzien van een vaste ringlei-

ding, die storende randgeluiden wegfiltert 
voor mensen met een hoorapparaat. Door 
je apparaat op de ‘T-stand’ te zetten kan je in 
optimale omstandigheden genieten van een 
voorstelling. Aan de balie van UIT in Kortrijk is 
er ook een soundshuttle aanwezig, waardoor 
mensen met een hoorapparaat de baliemede-
werker beter kunnen verstaan. In de brochure 
zijn deze mogelijkheden aangeduid met bij-
gaand logo. Meld jouw vraag bij reservering 
van je tickets. 

OPMAAK VAN DE BROCHURE

Het aanbod aan ‘Liever Overdag’ is groot maar 
ook zeer gevarieerd. 
Daarom maakten we voor jou in de brochure 
vier onderdelen:
·  Eénmalige activiteiten, p. 6
·  Reeksen, p. 28
·  Projecten en festivals, p. 39 
·  Tentoonstellingen en musea, p. 46 

Op p. 4 vind je een kalender. Op p. 54 verwijzen 
we naar het vrijetijdsaanbod overdag van 
Dienstencentra, Sportdienst en Vormingplus.

TICKETS EN RESERVERING

Kaarten kan je verkrijgen in groep via de voor-
zitter of secretaris van je vereniging.
Individueel kan je terecht bij de plaats van 
activiteit (ontmoetingscentrum, academie, 
museum e.a.), in een aantal gevallen ook bij 
UIT in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 8500 
Kortrijk.  
T 056 23 98 55 of www.schouwburgkortrijk.be. 
Reservatiekosten UIT in Kortrijk zijn inbegre-
pen in de ticketprijs. 
Verzendingskosten = € 1,25.  
Bij elke activiteit is de reservatiemogelijkheid 
aangeduid.

REDUCTIES

Inwoners van Kortrijk die 
lid zijn van een ouderen-
vereniging aangesloten 

bij de Kortrijkse OuderenAdviesRaad krijgen 
op vertoon van hun lidkaart (of combinatie 
Gezinsbondpas en +55 jaar) € 3 terugbetaald 
op de dag van de activiteit. Let wel: enkel 
voor die activiteiten waarbij het logo van de 
OuderenAdviesRaad vermeld staat.
Samen met Surplus geven heel wat cultuur-
huizen een fikse korting aan mensen met 
financiële beperkingen. Meer informatie vind 
je op www.surpluskortrijk.be of bij maarten.
francois@ocmwkortrijk.be.

TOEGANKELIJKHEID

De Schouwburg voorziet voor rol-
stoelgebruikers en hun begelei-
der een goed bereikbare plaats aan 
het tarief van de goedkoopste rang. 

Het aantal plaatsen is beperkt, reserveer dus 
tijdig. De dag zelf begeleidt een medewerker 
je graag naar je plaats. Maar ook op andere 
locaties is er een goede toegankelijkheid, in de 
brochure aangeduid met bijgaand logo. 

Praktische informatie Edito
Vorig jaar lanceerden we  ‘Liever Overdag’, een bundeling van het professionele dagaanbod aan 
podium, beeld, literatuur en culturele vorming in Kortrijk. Met een koffie, een aperitief of een 
kom soep. We zijn tevreden met deze keuze want ze speelt in op de wens van vele ouderen én 
anders actieven om cultuur te beleven overdag: ’s morgens, ’s middags of in de vroege avond. 

Ondertussen zijn we toe aan onze tweede editie, ‘Liever overdag 2014-2015’. Wat voor je ligt, is 
divers en komt tegemoet aan vele smaken, geuren en kleuren. 
De ‘Op de koffie’-reeks in de ontmoetingscentra speelt in op vertrouwen: een leuke, gekende 
muziekband of zanger, in een gekende omgeving met gekende mensen en met koffie & taart. 
Aanvullend is er een ruim aanbod voor wie op ontdekking wil naar nieuwe inzichten of 
creatieve uitdrukkingen van ons dagelijks leven in beeld, film, literatuur, muziek, theater of dans. 
Ouderen gaan ook graag om met de jongere generaties, de eigen kleinkinderen of jongeren 
uit hun omgeving. Vele huizen komen hieraan tegemoet via hun familieprogrammatie. 
Onze samenleving verandert razendsnel, vandaar ook aandacht voor digitale vorming en 
ondersteuning. nieuwe media verruimen je contacten en maken je wegwijs in de vele 
mogelijkheden die je als burger hebt m.b.t. wonen, zorg, diensten, leren, uitstappen e.a. 

Je kan voor dit alles terecht bij véél organisaties: Schouwburg, Bibliotheek, Musea & 
Tentoonstellingen, BUDA kc, Theater Antigone, Festival van Vlaanderen, Academie & 
Conservatorium, Budafabriek e.a. 

‘Liever overdag’ bundelt het Kortrijks cultuuraanbod maar verwijst ook graag naar het 
vrijetijdsaanbod overdag van o.m. de sportdienst, de dienstencentra en Vormingplus. Volg hun 
informatie op de voet, er zit altijd wel iets in dat jou interesseert. 

En houd je klaar voor ‘Leie 2015’. We hebben twintig jaar Leiewerken achter de rug. Tijdens de 
zomer van 2015 geven we de Leie terug aan haar bewoners en bezoekers, met feest, kunst, 
architectuur en vele belevenissen. 

Kortrijk is een stad die houdt van kinderen en alle opa’s en oma’s. We wensen jou een seizoen  
boordevol vrije tijd. 

An Vandersteene       Philippe De Coene             Rudolf Scherpereel                  Vincent Van Quickenborne
Schepen van cultuur      Schepen van welzijn           Schepen van ontmoetingscentra        Burgemeester
       Voorzitter OCMW
 

Noot
Ook zomer 2014 zal bruisen van activiteit. Raadpleeg de zomerkalender in de Stadskrant van juli-augustus 2014 of 
via www.zomerinkortrijk.be
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Kalender
2014

tot zo 28/09 Capita Selecta Tento Broelmuseum  p. 47

vr 04/07              GUNS Tento    Paardenstallen  p. 48 
tot zo 24/08

za 06/09  De Pixelfabriek Tento Budafabriek  p. 50
tot zo 05/10

do 11/09/14  In het spoor van een spion 14-18 Erfgoed Kortrijk 1302  p. 40
tot do 23/12/15

zo 14/09  Open Monumentendag Erfgoed   Diverse locaties   10u p.   7 

za 20/09  Digitale foto’s ICT Bibliotheek 10u p. 30

zo 21/09               Opa en oma op de foto Fotografie     Budafabriek 14u p.   9

ma 22/09  Jan De Volder Actualiteit     Bibliotheek 12u15 p. 29

zo 28/09  Arco Baleno Muziek Concertstudio              11u p. 34

ma 29/09   Frank Galan Muziek  OC De Wervel 14u30  p. 10

zo 05/10               Leni & Susan Theater Schouwburg 17u p. 11

vanaf 07/10  TEXTURE, museum over Leie en vlas TEXTURE         p. 52 

ma 13/10              Sophie De Schaepdrijver Voordracht    BH Rollegem   14u30 p. 12

do 16/10  Bekdichtzitstil Theater Theater Antigone 14u p. 13 

za 18/10  Gegevens bewaren ICT Bibliotheek 10u p. 30

zo 19/10   Monika van Paemel     Literatuur      Orangerie Broel 10u30 p. 32

zo 19/10               Casual Chic Muziek Concertstudio 11u  p. 35

ma 20/10  Tuur Viaene Actualiteit     Bibliotheek 12u15 p. 29

za 15/11  Webshops ICT Bibliotheek 10u p. 31

zo 16/11  The Civil Wars Theater  Schouwburg 17u p. 14

zo 17/11               P.F. Thomése Literatuur      Orangerie Broel 10u30 p. 32

ma 17/11  Steven Stroeykens   Actualiteit     Bibliotheek 12u15 p. 29

zo 23/11  J. & M. Orkest Oost-Vlaanderen Muziek Concertstudio 11u p. 35

ma 01/12  VRT Big Band & Fred Brouwers Muziek          OC Marke 14u30 p. 15

zo 07/12  Rocco Granata in concert Muziek Schouwburg 17u p. 16

za 20/12  Pc-depannage ICT Bibliotheek 10u p. 31

2015

ma 26/01  Onzia & Van Vooren Muziek OC de Troubadour 14u30 p. 17

zo 08/02  Anton Korteweg Literatuur     Orangerie Broel 10u30 p. 33

zo 08/02  Aranis Muziek Concertstudio 11u p. 18

zo 08/02  7 manieren om ne vis te vangen     Theater        Theater Antigone 15u p. 19

zo 08/02  Eric Koller Humor Schouwburg 17u p. 20

do 12/02  Salim Seghers Muziek BH Rollegem 14u30 p. 21

do 19/02  Jacoksneus Theater Theater Antigone          14u p. 22
& vr 20/02

ma 02/03 Along Comes Mary Muziek  OC Aalbeke 14u30 p. 23

zo 15/03 Eric Oger Literatuur     Orangerie Broel 10u30 p. 33

zo 15/03 Los del tre Muziek  Concertstudio 11u p. 24

di 17/03 Connie Neefs Muziek  OC De Vonke 14u30 p. 25

do 23/04 Festival van Vlaanderen Kortrijk Muziek  Diverse locaties                                             p. 42
tot zo 10/05

zo 26/04 Jonge Gasten Literatuur     Orangerie Broel 10u30 p. 33

zo 26/04 Kortrijk Brass Band Muziek  Concertstudio 11u p. 35

ma 27/04 RISK  Theater        Theater Antigone 14u p. 26

za 23/05 Leie 2015 Leie  Diverse locaties  p. 44 

za 06/06 Acamoda Mode  Academie 20u p. 27

za 27/06 Eindejaarstentoonstelling Tento  Academie 10u                     p. 27
& 28/06

Daarnaast ook namiddagfilm en Cinemaatjes in Budascoop (p. 36), familievoorstellingen in 
de Schouwburg (p. 38),  tentoonstellingen en musea (p. 46) en een verwijzing naar aanbod 
van Sport, Dienstencentra en Vormingplus (p. 54)
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Eénmalige 
activiteiten
Hier vind je alle activiteiten terug die éénmalig plaatsvinden in 
Kortrijk & de deelgemeenten. Vlug reserveren is de boodschap 
want het zijn stuk voor stuk uitnodigende evenementen aan een 
betaalbare prijs. 

OPEN MONUMENTENDAG IN KORTRIJK

Open Monumentendag is de jaarlijkse 
afspraak met het bouwkundig erfgoed 
van Kortrijk. Verleden, heden en toekomst 
ontmoeten elkaar in het stadsbeeld, 
soms in harmonieuze overgang, soms 
eerder confronterend. Gidsen geven een 
woordje uitleg.
De Broeltorens en het Begijnhof 
zijn klassiekers, maar meer dan ooit 
actueel, want onlangs gerenoveerd en 
herbestemd. Het Belevingscentrum in 
het Begijnhof tekent drie verhaallijnen uit 
over de Begijnen. Audiofoons scheppen 
een totaalbeeld, met uitleg over kapellen 
en andere merkwaardigheden.
De herdenking van Wereldoorlog I 
ontbreekt uiteraard niet in het 
programma, met het parcours en de 
tentoonstelling ‘In het spoor van een 
spion’, waarover verder meer op p. 40
We vieren dit jaar ook 175 jaar 
spoorwegen in onze regio. In het station van Kortrijk is een kleine tentoonstelling en animatie.  
Een deel van de ‘douaneloods’ op Kortrijk Weide werd op originele manier heringericht als 
jeugdcentrum. Tenslotte bieden we je een ultieme kans om de voormalige school van de 
Zusters Paulientjes, het Instituut Ten Broele te ontdekken of te herontdekken.

 R erfgoed l monumenten l stadswandeling
 R zo 14/09/2014
 R 10u - 18u
 R diverse locaties
 R gratis
 R info programma: 056 27 74 24
 R www.geheugenvankortrijk.be of www.openmonumenten.be
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OPEN MONUMENTENDAG IN ZUIDWEST

Combineer je bezoek aan Kortrijk met het feestprogramma ‘zuidwest ontspoort’. Met de 
trein of de fiets kan je in Avelgem, Harelbeke, Waregem, Wevelgem & Zwevegem de vele 
spoorrelicten bezoeken. Je ontdekt er de geschiedenis en toekomst van deze monumenten 
aan de hand van een tentoonstelling. Centraal staat de 175ste verjaardag van de spoorlijn 
Gent-Kortrijk met uitbreiding naar de buurtspoorwegen. 

 R erfgoed l monumenten l fietswandeling of treinrit
 R zo 14/09/2014
 R 10u – 18u
 R diverse locaties
 R info: tel 056 24 16 16
 R www.monumentenzuidwest.be  

(volledig programma beschikbaar vanaf midden augustus)

BUDAFABRIEK, MUSEA & TENTOONSTELLINGEN

OMA EN OPA OP DE FOTO

Workshop voor kinderen 6-12 jaar
Kinderfotografie? Dat zijn foto’s met kinderen? Fout!
Tijdens deze workshop draait begeleidster en fotografe Evy Raes de rollen om. Kinderen 
zijn de fotograaf. Grootouders mogen kijken, aanmoedigen en poseren. Op speelse wijze 
ontdekken kinderen de basiselementen van fotografie en worden ze creatief geprikkeld. 
Ze gaan naar huis met een leuke en professionele foto van opa of oma. Graag je eigen 
fotoapparaat meebrengen. 

 R Organisatie: Budafabriek & Centrum voor Beeldexpressie i.k.v. Pixelfabriek, zie ook p. 50 

 R workshop
 R zo 21/09/2014
 R 14u – 17u
 R Budafabriek 
 R € 15 per kind, gratis voor opa en oma
 R reservatie: vorming@beeldexpressie.be | 03 289 12 05
 R www.buda-eiland.be

@ vzw Vrienden van De Coene
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FRANK GALAN

Frank Galan beweegt zich tussen alle 
muziekstijlen, gaande van mooie 
ballades, temperamentvolle meezingers 
tot pakkende songs. Hij beheerst vijf talen 
en heeft een uitgebreid Nederlands-, 
Duits- en Spaanstalig repertoire. Een 
sterke uitstraling en een stem die 
waarachtig goed lijkt op die van Julio 
Iglesias, maken Frank tot een muzikale 
kameleon. Een top-entertainer die zijn 
publiek een onvergetelijke namiddag 
bezorgt!
In 1997 scoorde Frank Galan zijn eerste 
n°1 hit in Vlaanderen met het nummer 
‘Door veel van mij te houden’. Meer dan 
300 Duitse theaterconcerten staan op zijn 
naam en zijn song ‘Ave Maria’ stond zelfs op 
de tweede plaats in de Duitse hitparade. 
Een artiest met internationale allure. 

 R muziek l licht l op de koffie
 R ma 29/09/2014
 R 14u30
 R OC De Wervel
 R € 10 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)
 R www.frankgalan.be of www.bellegem.be

BRAAKLAND/ZHEBILDING

LENI & SUSAN

Leni Riefenstahl en Susan Sontag. De 
één een onverwoestbare kunstenares op 
zoek naar perfectie, zuiverheid en kracht. 
De ander een joodse critica en filosofe 
die van ziekte en het niet-perfecte haar 
onderwerp maakt. In 1974 wil Riefenstahl 
met een fototentoonstelling over 
Afrikaanse krijgers de herinnering aan 
haar Nazitijd achter zich laten. Susan 
Sontag haalt het hele project met één 
pennentrek onderuit. Sontags naam als 
critica is gevestigd. En Riefenstahl duikt 
onder. Letterlijk zelfs, want ze gooit zich 
in de onderwaterfotografie. 
Leni Riefenstahl, de verguisde grand 
dame van de cinema, werd 101 jaar 
oud maar was bij leven al een legende. 
Dat gaat ook op voor Chris Lomme, die 
75 wordt. Speciaal voor haar schreef 
Stijn Devillé deze tekst. Hij plaatst de 

onsterfelijke Duitse diva van de Nazipropaganda tegenover de Amerikaans-joodse, lesbische 
politieke activiste Sontag. Goed versus fout. Sterk versus zwak. Kunst versus politiek. Vitaal 
versus ziek. Leni versus Susan.

 R theater
 R zo 05/10/2014
 R 17u
 R Schouwburg 
 R € 16
 R reservatie: 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be
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SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER

DE GROOTE OORLOG

Om exact acht uur op vier augustus 1914 steekt een voorhoede van het grootste invasieleger 
aller tijden de Duits-Belgische grens over en begint een confrontatie die cruciaal is niet alleen 
voor België, maar voor de hele wereld. De voordracht brengt het relaas van de Belgische 
bezettingservaring in 1914-1918 en legt uit waarom deze vandaag nog steeds internationaal 
relevant is. 
Sinds de publicatie van het standaardwerk ‘De Groote Oorlog’ in 1997 is de naam van 
Sophie De Schaepdrijver onlosmakelijk verbonden met de Eerste Wereldoorlog. Sophie De 
Schaepdrijver doceert moderne Europese geschiedenis aan de Pennsylvania State University 
en presenteert de vierdelige Canvas-documentaire ‘Brave Little Belgium’. Ze is even terug in 
haar geboortestad Kortrijk, waar we haar graag aan het woord laten. 
I.k.v. In het spoor van een spion. Kortrijk bezet 2018, zie ook p. 40

 R Organisatie: Buurthuis Rollegem, Seniorenacties Kortrijk-Zuid en diverse seniorenverenigingen

 R voordracht 
 R ma 13/10/2014
 R 14u30
 R Buurthuis Rollegem
 R vvk € 4 / add € 6
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)

THEATER ANTIGONE & THEATER ARTEMIS

BEKDICHTZITSTIL

Damien, François en Becky zijn drie overleverkes. Ze zitten in klas 3F, de ‘afvalcontainer’, zoals 
de klas  spottend wordt genoemd. Zelf dragen ze die titel met trots. Met zo veel stoornissen 
in één klas, geraken ze misschien wel in het Guinness Book of Records...

In ‘Bekdichtzitstil’ probeert een jongetje onder het tumult van ADHD stilletjes zichzelf te 
blijven. Met de voorstelling wil Raven Ruëll een ode brengen aan het wild spelende kind. Zijn 
vurige wens is om jonge mensen weer goesting te geven om het bos in te gaan en in een 
boom te klimmen. Vanuit een groot gevoel van medemenselijkheid pakt hij een onderwerp 
aan dat onze samenleving in haar greep houdt.

 R Productie: Theater Antigone & Theater Artemis, tekst: Raven Ruëll en Jan Sobrie, regie: Raven 
Ruëll, spel: Berdine Nusselder, Jan Sobrie en Sophie Warnant, decor: Leo De Nijs, kostuums: 
Liesbeth Swings

 R theater
 R do 16/10/2014
 R 14u
 R Theater Antigone
 R € 8
 R reservatie: 056 24 08 87
 R www.antigone.
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MILO RAU  
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR POLITICAL MURDER 

THE CIVIL WARS

Twee jaar geleden hield Milo Rau, oprichter van het 
International Institute of Political Murder, NEXT in zijn greep 
met zijn docutheaterstuk over de genocide in Rwanda, 
‘Hate Radio.’ 

In zijn nieuwste theaterproductie ‘The Civil Wars’ brengt 
hij de recente geschiedenis van de Arabische wereld 
naar het hart van Europa. De Arabische Lente laat Europa 
opnieuw dagdromen van een universeel, pluralistisch 
en democratisch systeem. In Syrië echter strandt de 
vrijheidsstrijd in een complexe en bloedige burgeroorlog, 
die onderhuids ook voortwoedt in onze eigen steden. 

Rau onderzocht de drijfveren van de jonge Syriëstrijders in België en stelt het conflict scherp 
vanuit het perspectief van vier mensen, acteurs, hun ouders, hun fantasiebeelden, hun werk…  

 R Tekst & regie: Milo Rau, spel: Karim Bel Kacem, Sara De Bosschere, Sébastien Foucault, Johan 
Leysen, onderzoek & dramaturgie: Eva-Maria Bertschy, scenografie & kostuums: Anton Lukas, 
video: Marc Stephan, geluid: Jens Baudisch, onderzoek & regieassistentie: Aurélie Di Marino

 R i.k.v. NEXT Festival, m.m.v. CC De Schakel Waregem

 R theater l festival
 R zo 16/11/2014
 R 17u 
 R Schouwburg
 R € 15 
 R reservatie: 056 23 98 55 (UIT in Kortrijk) of via www.nextfestival.eu
 R www.nextfestival.eu 

VRT BIG BAND & FRED BROUWERS

De jaren 30-40-50 zijn top of the bill voor een swingend programma waarbij je de gloriedagen 
herbeleeft van Frank Sinatra, Cole Porter, Louis Armstrong, Charlie Parker, Nat King Cole en 
Duke Ellington. De VRT Big Band verenigt topmuzikanten die garant staan voor een stomend 
concert.
Eind 2009 werd de VRT Big Band opgericht om de gloriedagen van de BRT Big Band en het 
BRT Jazz Orkest te doen herleven. Onder leiding van dirigent Tim Acke brengt de groep een 
swingend repertoire dat aan elkaar wordt gepraat door de bekende stem van Fred Brouwers. 

 R muziek l licht l op de koffie
 R ma 01/12/2014
 R 14u30
 R OC Marke
 R € 10 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)
 R www.marke.be 
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ROCCO GRANATA IN CONCERT

‘Muzikaal belgië en italië worden sterk samengehouden door één 
charismatische man: ROCCO GRANATA’.
 

Rocco Granata blijft na een carrière van vijftig jaar ongemeen populair, zeker na de 
biografische film ‘Marina’ van Stijn Coninx uit 2013. Pas bij het bekijken hiervan merk je uit 
welk onmetelijk oeuvre Granata kan putten. Zijn meeslepende speelse melodietjes worden 
aangevuld met verfijnde romantische passages, doordrenkt van heimwee naar zijn Italiaanse 
geboortestreek. Toots Thielemans noemt het ‘Italiaanse blues’. 
Live is Rocco nog steeds fantastisch. Tijdens deze concerttour wordt hij vergezeld door een 
sublieme begeleidingsband onder leiding van musical director en pianist Michel Bisceglia, 
die verantwoordelijk was voor de soundtrack van ‘Marina’. Verwacht je aan een echte greatest 
hits show.  Het allerlaatste optreden dat Rocco in tourneeverband zal spelen!

 R muziek l licht
 R zo 07/12/2014
 R 17u
 R Schouwburg 
 R € 26 | € 24 | € 21
 R reservatie: 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be

ONZIA & VAN VOOREN 

Hoeven wij jou deze twee rasartiesten nog voor te stellen? Patrick Onzia & Dirk van Vooren 
werken al jaren samen in het theater, in shows en revues. Samen brengen ze moderne 
sketches en hedendaagse muziek.
Patrick Onzia is een top-entertainer en een succesvol zanger. In 1978 bracht hij zijn eerste plaat 
op de markt, een vertaling van het winnende Eurovisiesonglied ‘Lazy Burms.’ En als iemand 
een publiek aan het lachen kan brengen met zijn visuele acts, is het Dirk Van Vooren wel. Hij 
is al jarenlang te zien als side-kick van Luc Caals in revuetempel ’t Wit Paard in Blankenberge.  

 R muziek l licht l op de koffie
 R ma 26/01/2015
 R 14u30
 R OC de Troubadour
 R € 10 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)
 R www.bissegem.be 
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ARANIS

 
MADE IN BELGIUM II
 
 

Klassiek? Jazz? Folk? Rock? Op het zeskoppige Aranis is geen enkele stijl te plakken. Net zoals 
in ‘Made in Belgium I’ stoffen ze klassieke muziek verder af. Ze brengen balkanklezmerpunk 
zonder drums of klarinet, hete woestijntango uit Brussel én improvisaties zonder moeilijk te 
willen doen! Met composities van o.a. Peter Vermeersch (FES), Koen van Roy (Cro Magnon), 
Walter Hus (Maximalist!), Ananta Roosens (La sieste du dromadaire), Joris Vanvinckenroye 
(BASta!) en Aurélie Dorzée (Aurélia). Koppig blijft deze formatie verder werken aan een 
eigenzinnig parcours!   

 R I.s.m. Vriendenkring Stedelijk Conservatorium en Jeugd & Muziek

 R muziek l klassiek
 R zo 08/02/2015
 R 11u
 R Concertstudio 
 R € 11 / € 8 (-26)  
 R reservatie: 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be

THEATER ANTIGONE

 
ZEVEN MANIEREN OM NE VIS TE VANGEN

Jaarlijks creëert Theater Antigone naast de reguliere voorstellingen een wijktheaterproject. 
Via buurtwerk, sociale organisaties en scholen wordt een groep niet-professionele spelers 
bij elkaar gebracht. Samen met een team theatermakers zetten ze een volwaardige 
theatervoorstelling op de planken. 
Vorig jaar maakten Michaël Vandewalle en Marlies Tack met 28 gedreven spelers de 
voorstelling ‘Don Quichot’. Dit jaar gaan ze aan de slag met het thema macht.   

 R Productie: Theater Antigone, tekst & regie: Marlies Tack & Michaël Vandewalle, spel: een 20-tal 
deelnemers

 R theater | wijkproject
 R zo 08/02/2015
 R 15u
 R Theater Antigone
 R € 3
 R reservatie: 056 24 08 87
 R www.antigone.be
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ERIC KOLLER

KOLLER BLIJFT THUIS!

Soms gaat alles niet door. ‘Eric, ga je nog 
een nieuwe voorstelling maken?’, luidde 
de vraag. Kollers resolute antwoord: ‘Ik 
blijf lekker thuis.’ Zijn impresariaat vond 
dit een briljant idee. Een half jaar later 
was de volledige tournee van ‘Koller blijft 
thuis!’ geboekt.

Hoewel Koller het een jaar rustig aan 
wil doen, zich wil beramen over andere 
plannen, z’n koffers wil pakken en de 
noorderzon wil omhelzen, ziet het 
ernaar uit dat hij toch op tournee moet. 
Of hij er zin in heeft? Nee, totaal niet! 
Maar afgelasten is al helemaal Kollers 
stijl niet. Dus heeft hij zijn huiskamer in 
de bus geladen en verwelkomt hij jou 
graag bij hem thuis, in jouw theater. Je 
vergezelt hem op deze hilarische middag 
vol absurde momenten waarin hij zijn 
plannen probeert door te zetten.

 R humor
 R zo 08/02/2015
 R 17u
 R Schouwburg 
 R € 18
 R reservatie: 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be

SALIM SEGHERS

VERLAAT ME NOOIT

Een leuke en gevarieerde show waarin 
Salim Seghers weet te boeien met zijn 
gekende hits als ‘Verlaat me nooit’ of 
‘Blijf je deze nacht bij mij?’. Ook humor 
ontbreekt niet in dit optreden dat live 
begeleid wordt op keyboard door 
beroepsmuzikant Ronny Marino. Een 
absolute aanrader voor een gezellige 
namiddag. 

 R muziek l licht l op de koffie 
 R do 12/02/2015
 R 14u30
 R Buurthuis Rollegem
 R € 8 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)
 R www.rollegem.be
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STUDIO ORKA & BRONKS

JACOBSNEUS
 

We kennen het allemaal: het onverwachte 
moment waarop een geur je overvalt, 
verwart, blij of triest maakt. Je wil die geur 
vastgrijpen, maar vỏỏr je weet waaraan 
hij je herinnert, is hij alweer vervlogen. 
Dennennaalden in het bos, de geur van 
mama’s omhelzing, stinkvoetjes tijdens de 
turnles, zomerregen na een snikhete dag, 
vers gemaaid gras, net uitgeblazen kaarsjes 
op je verjaardagstaart, winterse zeelucht, 
frisgewassen lakens, vers gebakken brood, 
een gloednieuw boek, de wollen trui van 
papa, een splinternieuwe auto …
De makers laten zich inspireren door 
geurige verhalen over vroeger en nu om 
een voorstelling te maken over wilskracht, 
heimwee en vervlogen dromen.

 R Productie: Studio ORKA & BRONKS, concept: Philippe Van de Velde, Martine Decroos, Randi 
De Vlieghe, Katrien Pierlet, Kwint Manshoven en Tom Ternest, spel: Randi De Vlieghe, Katrien 
Pierlet / Katrien Valckenaers, dramaturgie: Mieke Versyp, decor: Lieve Pynoo, techniek: Kristof 
Oosterlynck, Jo Thielemans, animatie en video: Dries Bastiaensen, Fabien De Lathouwer, 
productieleiding: Maarten Naessens, Veerle Kerckhoven 

 R Deze voorstelling staat geprogrammeerd binnen het kindermuzefestival SPINRAG en is ideaal 
om samen met je kleinkinderen te bekijken. 

 R theater l 6+
 R do 19 & vr 20/02/2015
 R 14u
 R Theater Antigone
 R € 8
 R reservatie: 056 24 08 87
 R www.antigone.be

ALONG COMES MARY

Van de tango naar de twist. 
Van Lindy hop naar rock ’n roll.
Van A Tisket A Tasket naar 
Jailhouse Rock. Over pink 
cadillacs en blue suede shoes.
George Gershwin of Leiber & 
Stoller? 

Hits uit de jaren ’40, ’50 en 
’60 worden nieuw leven 
ingeblazen. Gewapend met 
een strakke band kleurt Mary 
deze swingende namiddag. 
Ze gooit alles in de strijd 
om jou op de dansvloer te 
krijgen. Haal snel je bretellen 
en glimmende dansschoenen 
van onder het stof!

 RMet: Marijke Hulsmans - 
zang, Fabio Canini - gitaar en 
backings, Rob Vanspauwen -  
bas en backings, Wouter 
Dewit - piano en backings, 
Sven Bloemen - drums, Daniel 
Daemen - saxofoon

 R muziek l licht l op de koffie
 R ma 02/03/2015
 R 14u30
 R OC Aalbeke
 R € 10 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)
 R www.aalbeke.be  of www.alongcomesmary.com
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LOS DEL TRE

De muzikale paden van gitaristen Tom Van de 
Venne, Roel Van De Voorde en Ward Pauwels kruisen 
elkaar in het Brusselse Conservatorium. Nadat ze 
aanvankelijk hun passie voor de Spaanse en Latijns-
Amerikaanse tak van de klassieke muziek met het 
publiek delen, volgt in 2011 hun eerste rumba-
flamenco-concert. Dit resulteert een jaar later 
in de eerste cd ‘Rumba’. Sindsdien treedt dit trio 
op in binnen- als buitenland en weet het daarbij 
telkens het publiek te beroeren. In 2014 verschijnt 
het tweede album, waarmee ze vanaf 2015 toeren 
langsheen Vlaamse theaterzalen. 

Los del Trè brengt een gevarieerd, zomers en 
temperamentvol repertoire op drie klassieke gitaren. 
Een aanrader voor alle liefhebbers van (gitaar)
muziek.   

 R I.s.m. Vriendenkring Stedelijk Conservatorium en Jeugd & Muziek 

 R muziek l klassiek
 R zo 15/03/2015
 R 11u
 R Concertstudio
 R € 11 / € 8 (-26)
 R reservatie: 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be

CONNIE NEEFS

60 JAAR TELEVISIE

Schipper naast Mathilde, Armand Pien, Nonkel Bob, Tante Terry, Tony Corsari, maar ook 
Bonanza en zoveel meer. Wie in de beginjaren van de televisie vanuit de studio’s op het 
Flageyplein op de buis kwam, was op slag bekend. 
Connie Neefs duikt in zestig jaar tv-geschiedenis en brengt gekende liedjes en anekdotes 
met op de achtergrond een beeldenstroom uit de pionierstijd van de Vlaamse Televisie. En 
zoals het past in amusementsprogramma’s van toen, is er een speciale gast. Niemand minder 
dan zanger, entertainer en stemacteur Steve Ryckier kruipt in de huid van meer dan veertig 
sterren van vroeger en nu. Met zijn levensechte imitaties en humorvolle typetjes spreekt 
hij elk publiek aan. ’60 jaar televisie’ is een show om niet snel te vergeten, een muzikale 
namiddag gekruid met humor en herinneringen. 

 R muziek l licht l op de koffie
 R di 17/03/2015
 R 14u30
 R OC De Vonke
 R € 10 (koffie en taart inbegrepen)
 R reservatie: 056 24 06 20 (OC De Vonke) of 056 23 98 55 

(Uit in Kortrijk)
 R www.heule.be 
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THEATER ANTIGONE & COMPAGNIE BARBARIE

RISK

‘Er ligt smerig bezinksel op de bodem van de 
meeste zielen.
Oorlog, hoe groots ook, is niet noodzakelijk 
een zuiveringsproces dat mannen en naties 
loutert. Er bestaat volk genoeg dat je de 
nobele kanten beschrijft, de heroïsche kant, 
de geëxalteerde kant van de oorlog. Ik moet je 
beschrijven wat ik gezien heb, de andere kant.’
Theater Antigone en Compagnie Barbarie 
graven met RISK in het soldaten- en 
jongensleed van WOI en plaatsen het in een 
hedendaagse context. Want wat men hoopte 
bleek ijdel: deze oorlog was nog lang niet de 
laatste.

Zeven jonge makers. Moeders. Met zonen 
bovendien. Zouden zij hun zonen het leven 
laten riskeren? Weten zij wat pijn is? Wat het 
betekent om gehavend en getraumatiseerd 
weer thuis te komen? Kennen zij de angst van 
een moederhart dat wacht op nieuws?

 R Productie: Theater Antigone & Compagnie Barbarie, van en met: Ruth Beeckmans, Evelien 
Broekaert, Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel, 
regie: Tom Dupont, coaching: Jos Verbist

 R i.k.v. Gone West Provincie West-Vlaanderen / In het spoor van een spion. Kortrijk bezet 2018, 
zie ook p. 40 

 R theater 
 R ma 27/04/2015
 R 14u
 R Theater Antigone
 R € 8
 R reservatie: 056 24 08 87
 R www.antigone.be

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

ACAMODA & EINDEJAARSTENTOONSTELLING

Naar jaarlijkse gewoonte showt de afdeling 
mode en theaterkostuums van de Academie 
de collecties van alle studenten onder de naam 
‘ACAMODA’. 
Tijdens de opleiding leren de studenten 
hun omgeving bekijken met de ogen van 
een ontwerper. Na grondige research rond 
een inspiratiebron (historisch, etnisch of vrij 
thema) stippelen ze met collages, schetsen en 
tekeningen een basisconcept uit, waarbij ze 
rekening houden met de esthetische waarden 
van het menselijk lichaam. Dit concept evolueert 
via vormstudies in papier en baalkatoen tot 
een volwaardige collectie met aandacht 
voor kleur, vorm, proportie, textuur, materie, 

persoonlijkheid én vernieuwing. De wervelende show laat zien hoe de studenten de taal van 
kleding veranderen en heersende trends in vraag stellen.

Schetsen, vormstudies en afgewerkte kledingstukken kan je van dichtbij bewonderen tijdens 
de eindejaarstentoonstelling enkele weken later. 

 R modeshow
 R za 06/06/2015 
 R 20u
 R Academie
 R € 12 (voorverkoop) / € 15 (aan de deur)
 R reservatie: 056 27 78 60 of academie@kortrijk.be
 R www.kortrijk.be/academie

 R eindejaarstentoonstelling
 R za 27 en zo 28/06/2015  
 R 10u-12u en 14u-17u
 R Academie
 R gratis
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Reeksen
Hieronder vind je een aantal activiteiten die het hele seizoen lang 
als een reeks worden aangeboden: literatuur, beeldende kunst, 
film, klassieke muziek of computerkennis. Je hoeft uiteraard niet 
de hele reeks te volgen maar trouwe bezoekers zijn uiteraard 
graag geziene gasten.

 BOTERHAMMEN IN DE BIB 

‘Boterhammen in de bib’, dat is jouw maandelijkse afspraak in de bibliotheek van Kortrijk. Je krijgt 
spraakmakende getuigenissen, sterke staaltjes journalistiek of recent onderzoek rond actuele thema’s 
voorgeschoteld. Breng je eigen boterhammen mee, de bibliotheek serveert er een kop heerlijke soep bij. 

 R Organisatie: Openbare Bibliotheek Kortrijk & Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Jan De Volder: ’Paus Franciscus, hervorming of revolutie in de kerk?’ - ma 22/09/2014
In het voorjaar van 2013 verrast paus Benedictus de wereld door zijn ‘pensioen’ aan te kondigen. Het 
College van Kardinalen staat voor de moeilijke taak een opvolger aan te duiden. Een tweede verrassing 
treft de Vaticaanwatchers als na de witte rook de Argentijn Jorge Mario Bergoglio op het balkon verschijnt 
en verbluffend ontwapenend het plein en de wereld begroet. Welke vernieuwingen kunnen we van 
Paus Franciscus verwachten? Verschilt hij werkelijk van zijn voorganger? Is de stijlbreuk een voorbode van 
grondige veranderingen of koesteren we te hoge verwachtingen? Jan De Volder, doctor in de hedendaagse 
geschiedenis en licentiaat Romaanse taal- en letterkunde, waagt zich aan een analyse. 

Tuur Viaene: ’Wegwerpmens’ - ma 20/10/2014
Een maartse maandagochtend, een industriepark in Izegem. Een klein jaar nadat hij aan de Gentse 
universiteit zijn master geschiedenis haalde, fietst Tuur Viaene het terrein van een fabrikant van rust- en 
ziekenhuismeubelen op. ‘Ik ben een interimmer’, piept Tuur aan de barak waar een paar mannen staan 
te roken. ‘Ik kom hier laden en lossen.’ In zijn boek ‘Wegwerpmens’ vertelt Tuur Viaene zijn relaas als 
één van de honderdduizenden in dit land die geen vast werk vinden en dan maar aankloppen bij een 
interimkantoor. Van nepvacatures, onbestaande veiligheidsregels, personeelschefs die je op vrijdagmiddag 
ontslaan omdat je de ‘kmo-mentaliteit’ mist tot de soms onheuse behandeling door de VDAB: het is een 
verbijsterende schets van de onderkant van de arbeidsmarkt. Waar mensen wegwerpmensen zijn. 

Steven Stroeykens: ’Gevonden! Hoe het Higgs-deeltje onze wereld veranderde’ - 
ma 17/11/2014
Stroeykens vertelt het boeiende verhaal van dé ontdekking van de eeuw. Zelden heeft een 
natuurkundige ontdekking zoveel media-aandacht gekregen als die van het Higgs-deeltje in 2012. 
Beelden van juichende en champagne-drinkende fysici gaan de wereld rond. Maar nu het stof is 
gaan liggen en het feestgedruis is verstomd, blijven we achter met de vraag: heeft het Higgs-deeltje 
de wetenschap vooruit geholpen? Is het écht zo belangrijk dat het de titel ‘het goddelijke deeltje’ 
verdient? En wat is dat Higgs-deeltje nu precies? Steven Stroeykens begint bij de Belgische fysici 
François Englert en Robert Brout, die het bestaan van het deeltje in 1964 als eersten voorspelden.  

 R lezing 
 R altijd op maandag 
 R 12u15-13u15
 R Bibliotheek Kortrijk 
 R € 5 l € 2,5 EYCA 
 R tickets & info via VormingPlus  - 056 26 06 00 
 R www.vormingplusmzw.be of www.kortrijk.be/bibliotheek
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 DIGIDOKTER 

COMPUTERHULP IN DE BIB

Fatsoenlijke burgers vloeken niet, nooit. Maar een gebrek aan controle en zelfredzaamheid 
werkt frustrerend en drijft een mens soms tot wanhoop. Maar hoe kan je geholpen worden 
zonder steeds afhankelijk te zijn van anderen?

Maak kennis met ‘Digidokter’: maandelijks doet de bib dienst als ‘ICT-helpdesk’ voor 
computerhulp. Om de vragen een beetje te kanaliseren, starten we telkens met een korte 
uiteenzetting over een bepaald onderwerp. Daarna volgt een ‘spreekuur’ waar deskundigen 
klaar staan om je persoonlijke ICT-vragen te behandelen. Neem hiervoor gerust je eigen 
laptop, tablet of smartphone mee.

Anders dan bij de dokter is het niet de bedoeling dat je laptop of computer ter plaatse 
gedepanneerd wordt. Je wordt wél op weg geholpen om de juiste diagnose te stellen, je 
probleem zelf op te lossen en in de toekomst soortgelijke problemen te voorkomen. Of zoals 
Japanners zeggen: ‘Je moet iemand die honger heeft geen vis geven maar hem leren vissen.’

 R Organisatie: Openbare Bibliotheek Kortrijk & Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Hoe beheer ik mijn digitale foto’s? - za 20/09/2014
Vind je fotobeheer en fotobewerking ingewikkeld? Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. 
In deze workshop demonsteren we Picasa / Picasa Web Albums, een gratis en uiterst 
gebruiksvriendelijk programma van Google. Met Picasa kan je foto’s ordenen, rode ogen 
verwijderen, onscherpe of schuine foto’s corrigeren en nog veel meer. We tonen je ook de 
mogelijkheid om jouw foto’s online te plaatsen en deze toegankelijk te maken voor een 
selectie van familie of vrienden, dan wel voor iedereen. 

 R Lesgever: Pieter Buurman

Gegevens veilig bewaren - za 18/10/ 2014
Stel je voor, je bent volop aan het werk aan je computer en plots… niets meer. Weg gegevens, 
weg foto’s, weg muziek. En dan denk je bij jezelf, had ik maar een back-up genomen. 
Herkenbaar? In deze lezing bekijken we hoe je bestanden en mappen veilig bewaart op 
een geheugenstick, een externe harde schijf of synchroniseert met een online opslagruimte 
(Dropbox). 

 R Lesgever: Carine Spaens

Webshops: voordelig, maar ook veilig? - za 15/11/2014
Ditmaal verkennen we een aantal populaire ‘producten’ op het web: reizen, elektronica & 
multimedia, tweedehandsmarkt, veilingen, groepsaankopen, muziek, boeken, ... Bij elke  
productgroep gaan we op zoek naar overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en voordelige 
webshops.
Volgende aspecten komen aan bod:
- veiligheid: sterke paswoorden, beveiligde verbindingen, de reputatie van een winkel of 

verkoper checken
- het verloop van een online aankoop, o.a. de ‘checkout’-procedure
- betalingsmogelijkheden: debet- of creditkaart, PayPal, rembours
- wat als het fout loopt? garantie, verzekering, dienst na verkoop e.a.

 R Lesgever: Joris De Sutter

Mijn pc hapert, wat nu? - za 20/12/2014
Horror in computerland, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Windows 
slaat volledig tilt of start niet meer op. Wat nu? Al gehoord van ‘opstarten in veilige 
modus’? Ooit al eens gesleuteld aan de BIOS-instellingen? Of hoor je ‘t nu in Keulen 
donderen? In deze demo tonen we hoe je eenvoudige depannages zelf kan uitvoeren. 
We zoeken ook naar oorzaken waarom een computer traag begint te lopen en 
geven tips en tricks om hem vlotter te laten opstarten. Tot slot hebben we het over 
gratis virusscanners en over zin en onzin van Windows updates.  

 R Lesgever: Geert Lauwers

 R educatie
 R 3e zaterdag van de maand
 R 10u – 12u
 R Oranje Zaal, Openbare Bibliotheek Kortrijk
 R € 3
 R vooraf inschrijven is noodzakelijk via 056 26 06 

00 of  
www.vormingplusmzw.be

 R interessante weetjes, tips en tricks op  
www.facebook.com/digidokter 
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 HET PENHUIS 

Het Penhuis volgt de ontwikkelingen in de actuele literatuur en filosofie op de voet. Met een 
aanbod voor kenners én proevers. Daarom brengen de initiatiefnemers variatie in het aanbod. 
Een gastheer of -vrouw interviewt de uitgenodigde dichter, filosoof of prozaschrijver. Het publiek 
is nauw betrokken. 
De werking van Het Penhuis wordt grotendeels gedragen door enthousiaste vrijwilligers, in een 
hechte samenwerking met Schouwburg Kortrijk en Openbare Bibliotheek Kortrijk.

Monika van Paemel - zo 19/10/2014
‘De Grote Dame’ van de Vlaamse Letteren. Geboren aan de vooravond van een nieuwe tijd – einde 
WOII – behoort ze tot een generatie kunstenaars die zich fel verzetten tegen oorlog en geweld. 
Haar meesterwerk ‘’De vermaledijde vaders’  (1985) wordt onmiddellijk herkend en bekroond als 
een van de belangrijkste boeken van onze literatuur. Haar kenmerken zijn een fragmentarische 
structuur, een grote polemische, poëtische kracht en een lyrisch-associatieve schrijfwijze. Elk boek 
is een innig getuigenis van een vrouw die het schrijverschap afwijst als het niet over de hele lijn 
verantwoord kan worden door het leven dat er aan de basis van ligt.

Pieter Frans Thomése - zo 16/11/2014
Deze veelgeprezen auteur ontvangt meteen voor zijn eerste boek ‘Zuidland’, de AKO literatuurprijs 
1991. Bij het twaalftal boeken dat hierna volgt, trekt ‘Schaduwkind’ , in 2003 geschreven naar 
aanleiding van het overlijden van zijn kind,  de meeste aandacht. Voor P.F. Thomése is literatuur 
een ernstige zaak. Precies de dood van een kind stelt de mogelijkheden van taal en literatuur 
grondig op de proef. Dat maakt van ‘Schaduwkind’ een aangrijpend boek. Verlangen, verlies en 
dood zijn ook aan de orde in ander werk, zoals ‘De Weldoener’. Het proza van Thomése leest als 
een partituur vol herhalingen, van woede en overgave, bewegingen en tegenbewegingen. Een 
verfijnd vakman.

Anton Korteweg - zo 08/02/2015
Korteweg studeert Nederlandse taal- en letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de 
Universiteit Leiden. Hij is er ook enige jaren docent en begint er poëzie te recenseren én zelf te 
publiceren. In 1979 wordt hij directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. Zijn poëzie 
kenmerkt zich door de ironische beschrijving van kleine gebeurtenissen, die gevoelens van 
melancholie oproepen. ’Melancholie van authentieke kwaliteit’ schrijft Rob Schouten over zijn 
werk. In 1986 krijgt hij voor zijn poëzie de A. Roland Holst-Penning. Een bijzonder dichter.

Erik Oger - zo 15/03/2015
Oger studeert sociologie & filosofie in Antwerpen, Leuven en Frankfurt am Main. Hij ontwikkelt 
een hoogstpersoonlijke filosofie: die van het nachtoog. Of waarom de schuine weg soms de juiste 
is. Volgens Oger is ons westerse denken geobsedeerd door een drang tot controle en een streven 
naar opperste efficiëntie. Maar wie direct op zijn doel afgaat, mist daardoor vaak het doel. Oger 
onderzoekt o.m. de wil om te slapen, de drang om tijd te winnen. Een verhaal over filosofisch 
loslaten en in paradoxen denken. ‘Ik streef geen algemene principes na, ik wil breken met de 
systematische filosofie die uitspraken wil doen over de totaliteit van de werkelijkheid’. 

Jonge Gasten: Delphine Lecompte en Griet Op De Beeck - zo 26/04/2015
Delphine Lecompte debuteert in 2004 met de Engelse roman ‘Kittens in the boiler’, daarna maakt 
ze  ‘De dieren in mij’, een succesvol debuut met gedichten in haar moedertaal. Af en toe vult ze 
grootwarenhuisrekken met melkflessen en blikken dolfijnvriendelijke tonijn, wandelt ze met de 
waterschuwe spaniëls van bedlegerig geworden ex-kolonialen of voedert ze epileptische otters in 
illegale dierentuinen. In 2012 verschijnt de bundel ‘Blinde gedichten’ en in 2014 ‘De baldadige walvis’.

In de veelgeprezen debuutroman ‘Vele hemels boven de zevende’ van Griet Op De Beeck vechten 
vijf uiteenlopende figuren meer met zichzelf dan met elkaar in dit bestaan dat belachelijk mooi 
en geweldig lastig is, allemaal tegelijk.  Ze observeert geloofwaardig en schetst daarbij ook een 
treffend tijdsbeeld. Het is een veelstemmige roman die je onmogelijk vrijblijvend kunt lezen. 
Geestig, pijnlijk en ontregelend herkenbaar. Op de Beeck is tien jaar lang dramaturg in het theater. 
Daarna gaat ze schrijven voor Humo en De Morgen. Met dit overweldigende debuut verovert ze 
meteen een mooie plek in het literaire landschap.

 R literatuur
 R altijd op zondag 
 R 10u30
 R Oranjerie Broelmuseum
 R € 7 (drankje inbegrepen) 
 R info & tickets via Uit in Kortrijk 056 23 98 55
 R reserveren is aan te raden
 R www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis
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 MATINEECONCERTEN 

Eenmaal per maand kan je op zondagmorgen genieten van een heerlijk klassiek concert in 
de Concertstudio. Cross-overs met jazz en wereldmuziek worden niet uit de weg gegaan. 
De organisatoren combineren lokale beloftes met opkomend talent uit Vlaanderen en de 
wereld. 

 R Organisatie: vzw Vriendenkring van het Conservatorium en Jeugd & Muziek Kortrijk

ARCO BALENO – zondag 28 september 2014
Franz Joseph Haydn,  Divertimenti opus 38 voor Fluit, Viool en Cello

Op 6 juli 1784 ontvangt de Londense muziekuitgever William Forster een handgeschreven 
kopie van zes divertimenti voor fluit, viool en cello van de vermaarde componist Franz 
Joseph Haydn, met de vraag ze vỏỏr het einde van het jaar te publiceren. De uitgave van 
deze trio’s maakt deel uit van een groots project waarbij tussen 1781 en 1785 nog eens acht 
symfonieën en een reeks van zes klaviertrio’s van Haydn in druk verschijnen.

CASUAL CHIC – zondag 19 oktober 2014
Fluit, harp, poëzie en film

Vlaamse meesters als Wim Mertens, Robert Groslot, Marc Matthys en Bart Picqueur 
componeren muziek voor deze bijzonder aantrekkelijke vrouwelijke formatie. Alle creaties 
klinken even goed in het oor als het gekende klassieke repertoire.  Ze vertrekken vanuit echte 
gevoelens en vrouwelijke sensualiteit.  De bijpassende films en poëzie maken van ‘Casual 
Chic’ een totaalervaring.

JEUGD & MUZIEK ORKEST OOST-VLAANDEREN – zondag 23 november 2014
Solistenconcert

Dit symfonisch orkest, met jonge muzikanten uit Oost- en West-Vlaanderen bundelen hun 
kennis en passie voor samen musiceren o.l.v. dirigent Geert Soenen. Het orkest organiseert 
traditioneel een solistenwedstrijd tijdens de zomer. De laureaten krijgen nadien de kans om 
hun uitzonderlijke talent te presenteren op diverse podia.  
 
ARANIS – zondag 8 februari 2015 – zie p. 18

 R In samenwerking met Schouwburg Kortrijk

LOS DEL TRE – zondag 15 maart 2015 – zie p. 24
 R In samenwerking met Schouwburg Kortrijk

KORTRIJK BRASS BAND – zondag 26 april 2015

Een Kortrijkse vereniging die je zeker eens aan het werk moet horen.  Getalenteerde 
koperblazers uit de ruime regio verenigen zich in dit orkest naar Britse traditie.  Centraal in dit 
programma staan de marimba en de euphonium, een perfect koppel.  De Kortrijk Brass Band 
staat onder leiding van dirigent Ward de Ketelaere. 

 R muziek l klassiek l matinee
 R één zondag per maand
 R 11u
 R Concertstudio  
 R € 8
 R reservaties@jeugdenmuziek-kortrijk.be
 R www.jeugdenmuziek-kortrijk.be of www.kortrijk.be/conservatorium
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FILM IN DE BUDASCOOP

NAMIDDAGFILM

Tweemaal per maand kan je in de Budascoop in de namiddag een film meepikken. Een 
unieke kans om kennis te maken met de meest recente Europese, Amerikaanse, Aziatische 
of Afrikaanse films. Deze drama’s, komedies of documentaires worden geselecteerd op 
verschillende grote filmfestivals, zoals Cannes. We willen je de meest actuele films tonen, 
daarom maken we de titels pas één maand vooraf bekend. Na de film trakteren we je op een 
kopje koffie.

 R film 
 R elke derde maandag en donderdag van de maand; van september tot en met mei
 R 14u30
 R Budascoop
 R € 5,5 (koffie inbegrepen)
 R reservatie vanaf 10 personen: 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be
 R Het volledige programma vind je op www.budakortrijk.be of in de Budascoop.

FILM IN DE BUDASCOOP

CINEMAATJES

Elke maand is er één keer op zondag 
en één keer op woensdag feest in de 
Budascoop! Tijdens cineMAATjes kan 
je  kiezen tussen 3 films: 2 avontuurlijke 
films voor kleuters en tieners én 
een film voor de (groot)ouders. Op 
zondagochtend kan je vỏỏr de film 
genieten van een heerlijk ontbijt en 
op woensdagnamiddag zijn we graag 
gastheer op het verjaardagsfeestje van je 
(klein)kind. Beide na reservatie. 

Na de film is er een gratis chocolimohoekje met filmfrutsels en een super-de-luxe 
animatiebox waarmee kinderen hun eigen animatiefilm kunnen maken.
 

 R film
 R Budascoop
 R zo VM: 9u ontbijt*, 10u film 

zo NM: 14u film en chocolimohoekje 
wo NM: 14u mogelijkheid verjaardagsfeestje met lekkernij**, 15u film en 
chocolimohoekje

 R film: €8 / €6,5 (-26/+65), €5 (-12), €5 (-12/ABO), gratis voor kinderen onder 3 jaar 
*ontbijt: +€5 / +€2 (-12 jaar) / reserveren verplicht! 
**lekkernij: +€3 / +€1,5 (-12 jaar) / reserveren verplicht!

 R sociaal tarief: €2 / €1 (-12jaar). Om in aanmerking te komen reserveer je het ticket 
bij je buurthuis in Kortrijk. Meer info hierover krijg je via surplus@ocmwkortrijk.be

 R reservatie: verplicht voor ontbijt/lekkernij, filmreservatie is aangewezen en kan 
via 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be

 R Het volledige programma vind je op www.budakortrijk.be of in de Budascoop.
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FAMILIEVOORSTELLINGEN IN SCHOUWBURG KORTRIJK

Schouwburg Kortrijk trakteert jong en oud jaarlijks op een verrassend aanbod 
familievoorstellingen. Je geniet er samen met (klein)kinderen van theater, muziek, dans, 
circus of een mix van dat alles. 
Een greep uit het aanbod: 
za 20/09     17u & 19u     Mijnheer Porselein (6+)     Studio Orka Tuin Broelmuseum
zo 21/09     14u & 16u     Mijnheer Porselein (6+)     Studio Orka   Tuin Broelmuseum
za 04/10     18u Metro Boulot Dodo (5+)    Nevski Prospekt  Arenatheater   
    Schouwburg
zo 30/11     15u & 17u     Hihahuttenbouwers (2+)   De Stilte Arenatheater   
    Schouwburg
za 10/01     18u  Raar maar waar (3+) Needcompagny Schouwburg
za 07/03     18u              Hertehart (4+)             De Kolonie MT  Arenatheater   
    Schouwburg
zo 29/03     15u              In de maneschijn (4+)  TG Winterberg     Arenatheater 
    Schouwburg
zo 26/04     15u              Peter en de Wolf (6+) Oxalys &  Schouwburg
   Stefaan Degand  
 
Hoogtepunt van het seizoen is het jaarlijkse festival Spinrag tijdens de krokusvakantie. Unieke 
voorstellingen, bijzondere vakantieateliers, tentoonstellingen, originele films, pittige acts,  
verrassende installaties…. Een week lang weeft Spinrag een heerlijk kunstenweb doorheen 
de stad, met veel ideetjes voor uitstapjes overdag. Het volledige programma is beschikbaar 
vanaf eind december. 

 R info & reservaties: UiT in Kortrijk, 056 23 98 55
 R www.schouwburgkortrijk.be en www.spinrag.be 

Projecten 
en festivals
Meer en meer cultuurorganisaties breiden hun aanbod uit met 
interessante projecten of festivals. 
Centraal in het seizoen 2014 – 2015 staan
- In het spoor van een spion, de Kortrijkse herdenking van Wereldoorlog I
- Leie 2015, feest na 20 jaar Leiewerken 
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IN HET SP00R VAN EEN SPION. KORTRIJK BEZET 14-18

Wat gebeurt er in Kortrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog? Op één dagmars van het front, is 
onze stad een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. Kortrijk is in de greep 
van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en bommenwerpers maken 
het luchtruim onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun verhaal. En achter 
elk hoekje ligt de spion op de loer.

TENTOONSTELLING
Over de Eerste Wereldoorlog is veel meer te vertellen dan het verhaal van de loopgraven aan 
de IJzer. Op korte afstand van het front bevindt zich het bezet gebied waar een andere strijd 
gevoerd wordt.  Bevoorrading, logistiek en medische zorg leggen een zware druk op steden 
zoals Kortrijk, Roeselare of Tielt. 
De tentoonstelling ‘In het spoor van een spion’ is een geanimeerde presentatie gebaseerd 
op originele getuigenissen, dagboeken en memoires. De belevenissen van spion Evarist 
bieden een verrassende en onverwachte inkijk in een bewogen periode van Kortrijk bij het 
begin van vorige eeuw. Multimediale vormgeving is het werk van Klaus Verscheure, ook 

verantwoordelijk voor de beeldmontages in het hernieuwde In ‘Flanders Filed’ Ieper en het 
bezoekerscentrum ‘Westfront’ Nieuwpoort. 
De tentoonstelling vindt plaats in Kortrijk 1302, het museum van de stadsgeschiedenis, 
gelegen aan het Begijnhofpark.

PARCOURS KORTRIJK BEZET 14-18
Wandel en fiets langs locaties die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog in onze stad. Via 
infoborden in Kortrijk en deelgemeenten kom je heel wat te weten over de bezetting. Een 
parcoursplannetje kan je gratis krijgen in de Dienst Toerisme.

ONTDEK DE EERSTE WERELDOORLOG VIRTUEEL
Op de themawebsite vind je een educatief dossier over het bezette Kortrijk. Je beluistert en 
bestudeert er het verhaal van vijf Kortrijkzanen en één Duitser. Hoe redden deze gewone 
mensen zich in een ongewone situatie? Je vindt er ook tijdslijnen, een historische schets, een 
literatuurlijst,  achtergrondinformatie enz. De Kortrijkse oorlogskranten uit WO I staan online 
op ‘Het Geheugen van Kortrijk’. Je kan er ook heel veel fotomateriaal en documenten bekijken.
www. kortrijkbezet14-18.be l www.beeldbank.kortrijk.be/erfgoed

 R erfgoed l tentoonstelling l wandel- en fietsparcours l herinneringseducatie
 R do 11/09/2014 – do 23/12/2015
 R juni tot en met september: di tot zo van 10u tot 18u, gesloten op maandag
 R oktober tot en met mei: di tot zo van 10u tot 17u.  

gesloten op maandag en feestdagen
 R € 3
 R reservatie:  056 27 78 50
 R www. kortrijkbezet14-18.be /  www.beeldbank.kortrijk.be/erfgoed
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN KORTRIJK 2015

PROGRAMMA EN F-PARTY

Festival Kortrijk brengt klassiek, hedendaags en geluidskunst: ‘Classic with a Twist’. 
Nationale en internationale toppers zorgen voor beklijvende ervaringen.

In 2015 opent het spraakmakende B’Rock met muziek van Rebel, Haydn en Pärt. Les Ballets 
C de la B van choreograaf Alain Platel, componist Fabrizio Cassol, de Congolese contratenor 
Serge Kakudji en dertien dito musici zetten hun tanden in Gluck en Händel. En we zorgen 
voor nog meer kippenvel met Beethoven-sonates door Julien Libeer én Lorenzo Gatto, het 
vocaal ensemble Graindelavoix, muziek van de Japanse componist Toshio Hosokawa en 
treurmuziek door Musicabanda Franui. 

Niet alleen ‘s avonds, maar ook overdag valt er heel wat te beleven. Met o.m. de 
familievoorstelling ‘Peter en de Wolf ’ van Serge Prokofjev door Oxalys en Peter Degand, 
een tentoonstelling met stille werken van geluidskunstenaars in Klinkende Stad én een 
verrassende editie van Stadsmuziek in industrieel erfgoed. 

Festival Kortrijk participeert ook aan de herdenking 100 jaar Groote Oorlog. Artiesten staan 
stil bij oude én hedendaagse conflicten. De Costaricaanse dirigent Giancarlo Guerrero 
vuurt Brussels Philharmonic aan in de aangrijpende derde symfonie van Henryk Górecki. 
We brengen kleine verhalen uit de Groote Oorlog met muziek van drie West-Vlaamse jonge 
componisten Erik Desimpelaere, Diederik Glorieux & Frederik Neyrinck in een concept van Yf 
Bourry. En met gepaste trots presenteren we de wereldpremière van ‘Last and First Men’ van 
de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. 
I.k.v. Gone West Provincie West-Vlaanderen / In het spoor van een spion. Kortrijk bezet 2018, 
zie ook p. 40

Het volledige programma is beschikbaar vanaf februari 2015.

En vergeet onze F-party’s niet: een unieke introductie op het festival met muziek- en 
videofragmenten én enkele flessen Omer. 
Info & reservatie: 056 22 64 50 of mail naar info@festivalkortrijk.be.

 R muziek l klassiek, hedendaags, geluidskunst
 R do 23/04 – zo 10/05/2015
 R diverse locaties
 R reservatie: vanaf februari 2015 via 056 23 98 55 (UiT in Kortrijk)
 R www.festivalkortrijk.be
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LEIE 2015

EEN ZOMERS PROGRAMMA MET FEEST, KUNST, ARCHITECTUUR 
EN VELE BELEVENISSEN 

Kortrijk bestaat niet zonder de Leie.  Sinds 1995 is de rivier verbreed en zijn nieuwe bruggen 
gebouwd. De bruggen zorgden voor een metamorfose van de stad, in een schitterende 
combinatie tussen architectuur en groen. Met vrijplaatsen voor horeca, ontmoeting, sport 
en cultuur.  In de komende jaren herstellen ook de andere gemeenten en steden aan de Leie 
hun contact met hun rivier. De Leie is een muze. 

Kortrijk wil samen met zuidwest, Le Nord-Pas de Calais en La Wallonie picarde de ‘nieuwe’ 
Leie vieren. Het feest begint op zaterdag 23 mei 2015 om 19u met een botenparade, 
een reuzenstoet en een magistraal afscheid  van het oudste torengebouw van de stad. 
In  samenwerking met muzikanten, dansers, reuzenbouwers, straattheaterspelers, urban 
gamers e.a. uit de Eurometropool. 
     
Op 23 mei starten diverse permanente attracties:
Route 2015, een traject tussen Wervik en Waregem, een combinatie van kunst en 
toekomstvisies rond stad, groen en blauw.  10  internationale kunstenaars  dialogeren met 
de rivier, het landschap, het verleden en de toekomst. Een wandelparcours in Kortrijk. Een 
fietsparcours in de Leievallei Waregem-Wervik. Startpunt: TEXTURE, museum van Leie en Vlas
 
De hele zomer lang zorgen talrijke verenigingen, organisaties, individuele bewoners en 
spontane collectieven voor vele kleine en grote belevenissen op en rond de Leie. 

Op vrijdag 25 september krijgen bewoners en studenten hun Leie definitief terug met een 
uniek popevent, een ode aan  het  muzikaal talent in de streek. 

 R  totaalproject
 R  vr 23/05 – vr 25/09/2015
 R  diverse locaties in Kortrijk en de Leievallei
 R  Houd www.kortrijk.be in de gaten. Vanaf oktober kan je de ontwikkeling van het  

 project op de voet volgen. 
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BROELMUSEUM & JCI KORTRIJK

CAPITA SELECTA 

Het portret is de rode draad in de tentoonstelling 
‘Capita Selecta’. De bezoeker wandelt doorheen de 
geschiedenis ervan: van klassiek staatsieportret tot de 
selfie van vandaag. Opmerkelijk is de anonimiteit in 
het actuele portret. Waar het vroeger de eer en glorie 
van de geportretteerde diende, hoeft de persoon 
vandaag niet meer gekend of aanwezig te zijn. ‘Capita 
Selecta’ zet het tijdloze van het portret in de verf, de 
fascinatie voor de ander, bij sommigen voor het zelf. 
De curatoren Monia Warnez en Jan Leysen kozen bij 
hun selectie voor een dialoog tussen collectiestukken 
van het Broelmuseum en werken in het bezit van 
jonge verzamelaars uit de regio. Ze gingen vooral op 
zoek naar onbekende pareltjes.

Capita Selecta toont kunstwerken van: Mik Aernout, 
Michaël Aerts, Stephan Balleux, Charif Benhelima, 
Birgit Brenner, Dirk Braeckman, Thorsten Brinkmann, 
Peter Buggenhout, Balthasar Burkhard, Stijn Cole, 
Vaast Colson, Ronny Delrue, Simona Denicolai en Ivo 
Provoost, Marijke De Roover, Tatjana Gerhard, Jef Geys, Vincent Geyskens, Anthony Goicolea, 
Assaf Gruber, Carl Johan Högberg, Leigh Ledare, Adam Leech, Brendan Lynch, Julian Opie, 
Matthieu Ronsse, Gary Rough, Helmut Stallaerts, Bart Stolle, Narcisse Tordoir, Marcel Van der 
Vlugt, Joris Van de Moortel, Koen Vanmechelen, Katrien Vermeire, Sacha Weidner, Anne Wenzel. 

 R Organisatie: Broelmuseum en JCI Kortrijk, lokale afdeling van het internationale netwerk 
Junior Chamber International. 

 R tentoonstelling l beeldende kunst 
 R tot zo 28/09/2014
 R di tot vr van 14u tot 18u l za, zo en feestdagen van 11u tot 18u
 R Broelmuseum
 R € 6 l € 4 voor 65+ en groepen vanaf 15 personen
 R reservatie groepsbezoek: 056 27 77 88
 R www.broelmuseum.be

Tentoonstellingen
en musea
De Kortrijkse musea hebben een permanent aanbod. Zij nodigen 
je uit om een bezoek te brengen wanneer het jou of je vereniging 
past. Aanvullend zijn er tijdelijke tentoonstellingen, kunst in de 
openbare ruimte en stadswandelingen. Ook in de Academie kan 
je vanaf 2014 terecht voor tentoonstellingen hedendaagse kunst.
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FRANK&ROBBERT / ROBBERT&FRANK

GUNS

Robbert&Frank/Frank&Robbert 
bouwen altijd specifieke installaties 
voor de locatie waarin ze vaak hout, 
neon en gips gebruiken. Voor GUNS 
creëren R&F/F&R een hele maand 
lang zoveel mogelijk houten wapens. 
Dit resulteert in één grote sculpturale 
sfeer op maat van de Paardenstallen. 
De tentoonstelling fungeert als een 
soort bunker en de museale ruimte 
als wapendepot. De idee van een 
nobele rijke schatkamer. Het gevoel 
verscholen te zitten in een pand 
middenin een burgeroorlog.

Hun drijfveer was een recente reis 
naar Qatar. Dromen over eenzame 
cowboys en lege woestijnen bracht 
hen associatief bij de kweek van 
volbloed paarden in het Midden-
Oosten. Volgens anonieme bronnen 
is Qatar hét transferland bij uitstek 
voor legale én illegale wapens. De 
spanning tussen de prestigewereld 
van de paardensport en de verdoken onderwereld van de wapenhandel is hun insteek.

 R Organisatie: Broelmuseum in samenwerking met stuurgroep ADUB 

 R tentoonstelling | installatie
 R vr 4/07 tot zo 24/08/2014
 R di tot en met vr van  vr 14u tot 18u | weekends en feestdagen van 11u tot 18u 
 R gratis
 R Paardenstallen Broelmuseum
 R www.broelmuseum.be | www.robbertenfrank.com | www.buda-eiland.be  

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

DASH MEETS ACADEMIE KORTRIJK 

Onder de vleugels van de Academie Kortrijk creëert DASH een exporuimte voor 
hedendaagse kunst en brengt er tweemaal per jaar een expo.  Centraal in het programma 
staat één kunstenaar of thema.  Veelal bestaat de expo uit twee delen, waarbij de visie in part 
1 herschapen wordt in een nieuw concept in part 2.  Door DASH-gallery in de Academie 
Kortrijk te plaatsen, verlagen wij gevoelig de drempel tot de hedendaagse kunst en stellen 
haar open voor het grote publiek.

 R Meer informatie en data vind je terug op volgende websites: 
www.dashgallery.be en www.kortrijk.be/academie
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BUDAFABRIEK & KORTRIJKSE MUSEA

DE PIXELFABRIEK

Kleine digitale cameraatjes en smartphones maken van iedereen een fotograaf. Meer dan 
ooit leven we in een beeldcultuur, maar die beelden gaan veelal niet langer mee dan één 
muisklik op facebook.
In De Pixelfabriek tonen ruim vijftig creatieve, niet-professionele beeldenmakers uit het 
Kortrijkse verrassend werk. Danny Veys is coach en curator.

 R tentoonstelling l fotografie
 R za 06/09 tot zo 05/10/2014
 R do, vr, za en zon van 14u tot 18u
 R Budafabriek
 R gratis
 R www.broelmuseum.be / www.buda-eiland.be

@ Danny Veys
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TEXTURE 

MUSEUM OVER LEIE EN VLAS 

Het eerste weekend van oktober 2014 is het eindelijk zover: het gloednieuwe museum 
TEXTURE heropent zijn deuren in het gebouw van de Linen Thread Company uit 1912, één 
van de imposante overblijfsels van de vlasnijverheid.  Vanuit dit verzendhuis ging het vlas naar 
de grote Ierse en Schotse spinnerijen die door groepsaankopen de prijs drukten. De vlassers 
noemden het spottend ‘Het Engels syndicaat’. NoaArchitecten en MADOC verbouwden het 
pand tot een modern museumgebouw met ruimte voor een polyvalente zaal, een atelier, 
een museumcafé en een toeristisch onthaal.  

Wat zal er in het museum te zien zijn?
In de ‘Wonderkamer’ ligt de nadruk op de producten die vandaag gemaakt worden op basis 
van de vlasplant. Geen showroom of winkel, maar een lab waar je de waren ontdekt en kunt 
proeven, voelen, testen. 
De ‘Leiekamer’ brengt het verhaal van de vlasbewerking in de Leiestreek: een intrigerende 
geschiedenis van vallen en opstaan met denkers, durvers en doeners in de hoofdrol.  
Naast de vlasbewerkers komen ook de handelaars, ingenieurs en ondernemers aan bod.   

Zij realiseerden samen de wereldwijde faam van de vlasstreek.
Onder de gouden kroon bevindt zich de ‘Schatkamer’. Hier is het vooral genieten van de schitterende 
damasten, kant, handwerk en fijne weefsels die de uitzonderlijke textielcollectie rijk is.

Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober is er een feestelijk openingsweekend met gratis toegang 
en originele workshops en animatie. 

 R tentoonstelling
 R vanaf 07/10/2014
 R 1 juni tot en met 30 september: di tot zo van 10u tot 18u. Gesloten op maandag
 R 1 oktober tot en met 31 mei: di tot zo van 10u topt 17u.  

Gesloten op maandag, feestdagen en van 24 december tot en met 2 januari
 R TEXTURE
 R € 6 l € 4 voor 65+ en groepen vanaf 15 personen
 R www.texturekortrijk.be
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CONTACTGEGEVENS | UIT IN KORTRIJK | 056 23 98 55  

 R Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk – 056 23 98 55  - www.schouwburgkortrijk.be

 R Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Houtmarkt 5, 8500 Kortrijk – 056 27 78 60 – www.kortrijk.be /academie

 R Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk – 056 27 75 00 – www.kortrijk.be/bibliotheek

 R Stedelijk Conservatorium, Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk – 056 27 78 80 – www.kortrijk.be/conservatorium

 R TEXTURE, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk – 056 27 74 70 – www.texturekortrijk.be

 R Broelmuseum, Broelkaai 6, 8500 Kortrijk – 056 27 78 00 – www.broelmuseum.be

 R Kortrijk 1302 / Dienst Toerisme, Begijnhofpark, 8500 Kortrijk – 056 27 78 50 / 056 27 78 40 – www.kortrijkbezet14-18.be

 R OC Aalbeke, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke – 056 40 18 92 – www.aalbeke.be

 R OC De Wervel Bellegem, Processiestraat 6, 8510 Bellegem – 056 25 95 71 – www.bellegem.be

 R OC de Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem – 056 37 06 75 – www.bissegem.be

 R OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule – 056 24 06 20 – www.heule.be

 R OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke – 056 24 08 22 – www.marke.be

 R Buurthuis Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem – 056 27 77 60 – www.rollegem.be

 R Buurthuis ’t Senter, Sint-Katrienplein 14, 8520 Kuurne – 056 35 53 00 – www.sente.be

 R Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk – 056 24 08 87 – www.antigone.be

 R Kunstencentrum BUDA, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk – 056 22 10 01 – www.budakortrijk.be

 R Festival van Vlaanderen, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk – 056 22 64 50 – www.festivalkortrijk.be

 R Sportplus vzw, Bad Godesberglaan 22 8500 Kortrijk - 056 27 80  - www.kortrijk.be/sport

 R LDC De Zonnewijzer , Langemeersstraat 6 8500 Kortrijk - 056 24 42 00 – zonnewijzer@ocmwkortrijk.be

 R LDC De Condé, Condédreef 16 8500 Kortrijk - 056 24 48 70 – conde@ocmwkortrijk.be

 R LDC De Zevenkamer, Peperstraat 141 8501 Heule - 056 24 46 00 – zevenkamer@ocmwkortrijk.be

 R LDC De Vlaskapelle, H. Dewildestraat 8 8501 Bissegem - 056 24 45 00 – vlaskapelle@ocmwkortrijk.be

 R LDC ’t Cirkant, Hellestraat 6 8510 Marke – 056 24 08 25 – ldc.marke@ocmwkortrijk.be

 R Centrum Overleie, Overleiestraat 45 8500 Kortrijk - 056 27 73 80 – centrum.overleie@kortrijk.be

 R Buurtpunt  Drie Hofsteden, V. De Jaegerelaan 52/02  - 0473 86 26 60 – buurtwerk.langemunte@kortrijk.be

 R Seniorenacties Kortrijk-Zuid, Tombroekstraat 2  8510 Rollegem - 056 27 77 65 – seniorenacties@ocmwkortrijk.be

 R Vormingplus, Wandelweg 11, 8500 – 056 26 06 00 - www.vormingplusmzw.be

Coördinatie: Berthiel Vanbetsbrugge & Roos Desmet  
Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk 
V.u. Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13 bus 42, 8500 Kortrijk

SPORTEN OVERDAG

Elke volwassene weet dat gezond bewegen essentieel is en 
de levenskwaliteit van elkeen kan verhogen. De sportdienst, 
de dienstencentra en de ouderenadviesraad presenteren hun 
aanbod in een aantrekkelijke brochure verkrijgbaar vanaf 15 
juli, en te downloaden op

 R www.kortrijk.be/sportbrochures.  

VORMINGPLUS

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen coördineert en organiseert niet-
beroepsgerichte educatieve programma’s voor volwassenen: cursussen, lezingen, debatten, 
uitstappen of workshops over diverse onderwerpen. Ze worden georganiseerd in alle 
uithoeken van de regio.

 R Alle info en programmatie op www.vormingplusmzw.be 

LOKALE DIENSTENCENTRA

In de lokale Dienstentra is er elke dag van 
alles te doen: cultuur, sport & beweging, 
verzorging, taal, computer e.a. We 
verwijzen je hiervoor graag naar het 
gratis maandelijks Boekske of 

 R www.facebook.com/
dienstencentrakortrijk
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