PROGRAMMA
BROCHURE
2022-2023
OC De Vonke
OC Molenheem
‘t Senter

KALENDER + INHOUDSOPGAVE
OC DE VONKE
Do 13 okt

muziek

Café-Chantant

Morris and Son

p.3

Do 10 nov

muziek

Café-Chantant

Mathias Sercu & de Opportuniteiten

p.4

Do 8 dec

muziek

Café-Chantant

Astor & Patrick Riguelle

p.5

Do 16 feb

muziek

Café-Chantant

Kurt Lesaffre & combo

p.6

Do 9 maa

muziek

Café-Chantant

Arne Demets

p.7

Di 28 maa

muziek

Op de koffie

Mary Boduin

p.8

Do 13 apr

muziek

Café-Chantant

The Covrettes

p.7

3 - 7 juli

cursus/kamp

Jeugd

theaterkamp 10-11 jarigen

p.9

21 - 25 aug

cursus/kamp

Jeugd

theaterkamp 12,13, 14 jarigen

p.9

p.10

OC MOLENHEEM
Vr 21 okt

muziek		

Philippe Robrecht

Vr 25 nov

humor		

Soe Nsuki

p.11

Woe 22 feb

film

Sing2

p.14

Vr 17 maa

humor		

Jade Mintjens

p.12

Woe 12 apr

film

Encanto

p.14

Vr 12 mei

muziek		

Boom’n Van de Weireld

p.13

Lester’s Blues

p.15

Jeugd
Jeugd

‘t SENTER
Do 17 nov

muziek		

VERWACHT IN OC DE VONKE (kasteel):
Za 1 juli			

BOINK 3

PROGRAMMA OC DE VONKE

Café chantants
De cafe chantants zijn een reeks boeiende muziekconcerten in OC De
Vonke. Eens in de maand op donderdagavond staat er een muzikale
ontdekking op het podium.

MORRIS AND SON
The Doors tribute

‘Morris and Son’ zijn vier oude rotten en een jonge duif die door
hetzelfde in uiterste emoties zijn beroerd: het leven, de stem en de
poëzie van Jim Morrisson, frontman van the legendary ‘Doors’. Op
geheel eigen wijze steken ze een resem bekende Doors-songs in een
fris kleedje met behoud van de essentie. Grace to The Doors!
Do 13/10 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

MATHIAS SERCU & DE OPPORTUNITEITEN
Nederlandstalig

Wie Mathias ooit aan het werk zag met De Broers, Group De Ville,
The Suspicious Minds of ten tijde van Steracteur Sterartiest weet
dat de man kan zingen. Wie hem nog kent van zijn weergaloze
Staf Steegmans & de Ideale Omstandigheden-periode weet dat
hij iets heeft met geestige Nederlandstalige songteksten. Wie de
televisiereeks Marsman zag snapt wat “een cocktail van humor en
ontroering” betekent. Met zijn nieuwe groep, ‘De Opportuniteiten’
serveert hj een mix van dit alles. Levensliederen met een hoek af,
tragikomische reflecties over de liefde, over het leven, over de mens in
al zijn potsierlijkheid.
Do 10/11 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

ASTOR & PATRICK RIGUELLE
Franstalig chanson & tango

Astor, de groep die meer dan twintig jaar op de tango kaart staat van
Vlaanderen, ‘meets’ Brel. De rauwheid van het leven, het onmogelijke
verlangen van de liefde, de hoop van gelukzoekers, met de woede van
Brel en de trots van de Argentijnse tango. Astor en Patrick Riguelle
nemen je mee voor een intense belevenis, muziek die je raakt tot in
elke vezel. Tango-interpretaties van Brel, Argentijnse klassiekers
geworteld in ‘le Plat Pays’.
Do 8/12 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

KURT LESSAFRE & COMBO
swing & jazz

Kurt Lessafre is de bezieler van een combo van zang, piano, saxofoon
en drums. Samen brengen ze een mooie mix van oudere classics
met nadruk op swing & jazz (Frank Sinatra, Nat King Cole), jongere
popclassics (Billy Joel, Michael Bublé) en een vleugje Elvis Presley.
Do 16/02 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

ARNE DEMETS

THE COVRETTES

Chili Con Arne is een recept
van Arne Demets waarin hij
verschillende invloeden mengt
tot eigenzinnige composities.
Een wervelwind aan klanken,
scheurende gitaarsalvo’s en
meeslepende soundscapes.
Een gesprek tussen liveinstrumenten en samples,
mensen en machines.

The Covrettes brengen het
beste van twee werelden:
moderne hits (Billy Ellish,
Adele, Ed Sheeran,...) worden
verpakt in een vintage jasje, en
moeiteloos gecombineerd met
oldtime classics (Elvis, Andrew
Sisters, Roy Orbison,...). Deze
mix is explosief en dansbaar,
origineel en verrassend, met de
typische Covrettes-twist. De
drie frontzangeressen brengen
met hun vier topmuzikanten een
wervelende show.

jazz

swing

Do 9/03 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke

Do 13/04 – 20:15 – deuren 19:45
gratis
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

Liever Overdag
MARY BODUIN

Dat heet dan gelukkig zijn - Ann Christy
Mary Boduin vertelt op een ongemeen boeiende manier over
haar omgang en vriendschap met Ann Christy. Het is vertel- en
muziektheater met het verhaal en de mooiste Nederlandstalige liedjes
van Ann Christy. Mary Boduin kreeg in 2018 de belangrijkste Vlaamse
mediaprijs, de eregalerij van Radio 2 voor haar volledige oeuvre dat ze
schreef voor o.a. Liliane Saint-Pierre, Louis Neefs en Ann Christy.
Di 28/03 – 14:30 – deuren 13:45u
€ 10 (ticket via ticketservice 056 23 98 55 of www.schouwburgkortrijk.
be)
OC De Vonke
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PROGRAMMA OC DE VONKE

THEATERKAMPEN
Tijdens de zomervakantie zijn ook de theaterkampen terug!! Je leert er
acteren, maar ook alles over het decor, licht en geluid komen aan bod.
Een kwamp, waarbij je wordt ondergedompeld in de boeiende wereld
van het theater!
> 3 t.e.m. 7 juli: theaterkamp 10 en 11 jarigen
> 21 t.e.m. 25 augustus: theaterkamp 12,13 en 14 jarigen
Elke dag van 9u tot 16u
€ 65
OC De Vonke
inschrijven noodzakelijk via vrijetijd.kortrijk.be
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PROGRAMMA OC MOLENHEEM

Programma OC Molenheem
PHILIPPE ROBRECHT
2020

De warme stem van Philippe is zoals een goeie wijn, ze wordt beter
met de jaren. Intussen zijn Philippe en zijn vrouw verhuisd naar
Inishbofin, een eilandje aan de Ierse Westkust, Connemara. Dat
verhaal leidt nu tot een nieuwe langspeler. Hij brengt nieuw werk,
doorspekt met de gekende hits, gekruid met Ierse en Vlaamse
ingrediënten, stemmen, blazers, snaren groot en klein. Hij speelt dit
samen met Andries Boone, ook actief bij Guido Belcanto. Als multiinstrumentalist is hij de juiste man om dit verhaal mee kleur te geven.
Vr 21/10 – 20:15u
€ 14 (Ticketservice: 056 23 98 55, www.schouwburgkortrijk.be)
OC Molenheem
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PROGRAMMA OC MOLENHEEM

SOE NSUKI
Soenami

Soe Nsuki, ook gekend als het zonnetje van Vlaanderen Vakantieland,
heeft een nieuwe zaalshow. In Soenami laat Soe zich van haar
eerlijkste kant zien. Geen censuur in dit anderhalf uur! Zet je en laat je
overspoelen door mopjes over de backstage van de tv wereld, leven
als millenial dertiger, racisme en waarom je nooit iemand met een
bolhoed mag vertrouwen. Een ideale feel good show.
vr 25/11 – 20:15
€ 13 (Ticketservice: 056 23 98 55, www.schouwburgkortrijk.be)
OC Molenheem

11

PROGRAMMA OC MOLENHEEM

JADE MINTJENS
Jade Mintjens is een ontwapenende jongedame met pit en charme.
Jade was één van Michael Van Peels ‘Young Ones’ en verzorgde ook
al het voorprogramma van o.a. Bart Cannaerts en Xander de Rijcke.
In 2021 stond ze in de finale van Humo’s Comedy Cup. Sindsdien is
Jade ook vaste sidekick van ‘De Ideale Wereld’ op Canvas. Jade bekijkt
in deze voorstelling op haar eigen manier, gewapend met gitaar en
glimlach, de actualiteit op een luchtige en verfrissende manier.
Vr 17/03 - 20:15u
€ 14 (Ticketservice: 056 23 98 55, www.schouwburgkortrijk.be)
OC Molenheem
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PROGRAMMA OC MOLENHEEM

BOOM’n VAN DE WEIRELD
Wieder zien de boomen en we kun’n niet tegen zoagen! Drums,
sousafoon pompen stevige ritmes. Een elektrische gitaar duelleert
met een zingende frontman en zijn accordeon. Een potig koperkwartet
sleurt het publiek mee de wereld rond: van de flair van een FransVlaamse fanfare over het zuiders stomende La Chona tot en met
granieten biets van de Balkan. Wereldmuziek uit de Westhoek.
Vr 12/05- 20:15u
€ 10 (Ticketservice: 056 23 98 55, www.schouwburgkortrijk.be)
OC Molenheem
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PROGRAMMA OC MOLENHEEM

Kinder- en
jongerenactiviteiten
SING2

ENCANTO

Koala Buster Moon en zijn
talentvolle groep dierenartiesten
bereiden het meest extravagante
optreden ooit voor in een
wereldstad volop entertainment,
glitter en glamour. Er is alleen
een probleem: ze moeten ’s
werelds grootste rockster
genaamd Clay Calloway ervan
overtuigen om mee te doen aan
dit spektakel.

Mirabel is een 15-jarig meisje en
is liefdevol, grappig en feilbaar.
Ze is een echt familiemens en
woont samen met haar familie
in Colombia. Haar hele familie
beschikt over magische krachten
en woont in een magisch huis.
Mirabel zelf beschikt echter nog
niet over magische krachten,
maar dan is het toch aan haar om
hun huis, de Encanto, te redden.

Filmnamiddag
woe 22/02 - 14u tot 16u - Deuren
om 13:30u
€ 5 (popcorn en drankje
inbegrepen)
OC Molenheem

Filmnamiddag
Woe 12/04 - 14u tot 16u - Deuren
om 13:30u
€ 5 (popcorn en drankje
inbegrepen)
OC Molenheem
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PROGRAMMA ‘t SENTER

LESTER’S BLUES - JAZZ IN ‘T SENTER
Lester’s Blues ontleent haar naam aan een bitterzoet nummer
geschreven door Lester Young, één van de grootste stylisten die
jazz gekend heeft. Geïnspireerd door jaren dertig ‘small band’
opnames willen ze de swing en elegantie benaderen. Het septet is
gemodelleerd naar sommige bezettingen die ‘the Count’ had: een
vierdelige ritmesectie aangevuld met drie blazers, samengesteld met
toonaangevende jazzmuzikanten uit België en Nederland.
do 17/11 - 20u
€ 14 (ovatic.nl/kuurne)
‘t Senter
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VOOR ALLE INFO & RESERVERINGEN
OC De Vonke

Secretariaat
Lagaeplein 24, 8501 Heule
056 24 06 20
oc.devonke@kortrijk.be
www.devonke.be
Openingsuren:
• dinsdag en woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16.30 uur
• donderdag en vrijdag: van 9u tot 12u

OC Molenheem

Izegemsestraat 205, 8501 Heule
oc.molenheem@kortrijk.be
www.ocmolenheem.be
Het secretariaat van OC Molenheem is gevestigd in OC De Vonke.

’t Senter

Sint Katrienplein 14
8520 Kuurne
www.sente.be

