CULTUUR 18|19

uitneembaar

Met veel plezier presenteren we jullie voor de eerste keer een gebundelde culturele
programmatie voor het seizoen 2018-2019. Op de komende bladzijden vinden jullie
een beknopt overzicht van de lezingen, workshops, uitstappen en andere activiteiten in
onze gemeente. We nodigen jullie uit om op culturele ontdekking te gaan en jouw portie
cultuur hieruit te pikken!

do18|102018

zo25|112018

DAG VAN DE VALPREVENTIE
14.00 uur
GSC “De Drieschaar”
Gratis
Organisatie: dienst welzijn

‘KLASSIEK IN DE KERK’ PIANOCONCERT MARIE FRANÇOIS
10.00 uur
Sint-Aldegondiskerk
€ 10
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. curas
Tickets: storting op rek. nr. BE41 7351 3005 0110 (CurAS) met
vermelding van naam en aantal tickets.

Het gemeentebestuur van As, Opglabbeek en Zutendaal organiseren samen deze infonamiddag in het kader van valpreventie
voor senioren. Je krijgt hier advies van een ergotherapeute.
Ze geeft praktische tips om valpartijen te voorkomen. Daarnaast
krijg je ook informatie van een kinesist om te blijven bewegen.
Achteraf maken we tijd voor al je vragen en tijdens de pauze
voorzien we koffie en taart.

do1|112018
‘RÉVEIL’
17.00 tot 18.00 uur
Begraafplaats As
Gratis
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. Fonds Penry Guy - gratis
Marie François (1993) bespeelde haar eerste pianotoetsen toen
ze amper vijf jaar oud was. Ze studeerde Summa Cum Laude af
als bachelor aan het Conservatorium van Maastricht, waar ze
les volgde bij Joop Celis. Recent rondde ze ook haar masterstudie Summa Cum Laude af bij Alan Weiss in het Leuvense
Lemmensinstituut.
In België speelde Marie reeds in verschillende culturele centra,
maar ook in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Italië, Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten kon je haar al aan het werk
zien. In het najaar verschijnt haar debuut-CD.

9-10|22019

© Jopix

Op 1 november doorbreekt Réveil rond zonsondergang de stilte
op zo veel mogelijk begraafplaatsen met intieme muziek en
lokale verhalen. Ook in As werd een sereen programma uitgewerkt met lokale dichters, vertellers en muzikanten. Toeschouwers mogen lichtjes meebrengen en dragen zo bij tot de golf
van warmte die Réveil verspreidt.

TENTOONSTELLING ‘KUNST IN DE KERK’:
KALLIGRAFIE KAREL VANDE SANDE
13.00 tot 17.00 uur
Sint-Aldegondiskerk
Gratis
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. Sint-Aldegondiskring

di19|22019

za16|32019

DAG & NACHT KOERS!
MICHEL WUYTS EN GEERT VANDENBON
20.00 uur
GSC “De Drieschaar”
€ 10 >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. sportdienst en -raad

IMPROVISATIETHEATER
‘KOEIEN MET STREPEN’
20.00 uur
GSC De Drieschaar
€ 5 >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst

Al 25 jaar lang is wielerman Michel Wuyts de stem van de
koers bij ons. Zijn timbre en zijn taalgevoel maken hem uniek.
Met verhalen van voor en achter de camera trekt hij in Dag &
Nacht Koers! door Vlaanderen.

Ken je dat gevoel…? Een leuk avondje theater met wat
vrienden… Het zaallicht gaat uit… Langzaam glijdt het doek
open… Vol verwachting vraag je je af wat er deze avond gaat
gebeuren…

Wuyts observeert en analyseert. Hij praat vanuit de buik van
het peloton en kneedt koers tot zijn eigen verhaal. Spits en
verrassend: “97 % van wat ik vertel is waarheid. Aan de luisteraar om te ontdekken waar die 3 % fantasie zit.“

Datzelfde gevoel hebben de spelers van een improvisatietheater ook. Als het doek open gaat weten ze nog steeds niet wat
ze die avond gaan spelen. Want, bij improvisatietheater worden
alle scènes, dialogen en personages ter plaatse verzonnen.
Alles hangt af van de suggesties die ze van hun publiek krijgen.
Ben jij benieuwd wat de spelers van ‘Koeien met strepen’ ervan
gaan maken? Zij ook!

Bovenal is ‘Dag & Nacht Koers!’ een geurige mix van hartige
wielerverhalen en inspirerende liedjes. Michel is de verteller
van dienst, Geert de muzikant.
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CULTUURUITSTAPPEN
EN OPERATRIP
wo16|12019
OPERATRIP AIDA
Vertrek 17.30 uur
Parktheater Eindhoven
€ 44 >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. GC Den Ichter Opglabbeek en
CC De Breughel Bree
Giuseppe Verdi schreef voor deze populaire opera talloze pakkende melodieën.
Van de overweldigende Triomfmars met dans en een groot koor tot intieme, hartverscheurende solo’s en duetten. Het exotische verhaal leent zich voor spectaculair
theater, maar is tegelijk een intiem en ontroerend drama, waarin liefde het wint
van vijandschap. Wie Verdi’s muziek hoort, waant zich in het oude Egypte en ziet
de liefde opbloeien.
Om 19.15 uur wordt een gratis inleiding voorzien.

za6|42019
CULTUURUITSTAP GENT
Vertrek omstreeks 7.00 uur
€ 38 >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. Dilsen-Stokkem
Gent ademt geschiedenis en biedt een boeiende cultuurcocktail. We starten met een lekkere kop koffie en een
bezoek aan het Museum Dr. Guislain. In dit museum wordt
de geschiedenis van de psychiatrie weergegeven aan de
hand van gebruiksvoorwerpen, kunst en onderzoek.
’s Middags genieten we van een gezamenlijke lunch en
maken daarna een rondvaart op de Gentse wateren.

3/

zo28|42019
ERFGOEDDAG
Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019
volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Hoe maakt u het? Maar ook: hoe maakt het
je? En hoe geven we dat dan door? Voeg aan die vragen nog het suggestieve woordje ‘beter’ toe,
en je hebt het thema en de uitdaging van Erfgoeddag 2019 helemaal beet.

za15|62019
CULTUURUITSTAP AVERBODE + ZICHEM
Vertrek omstreeks 7.00 uur
€ 35 >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. GC Den Ichter Opglabbeek &
CC De Breughel Bree
Lennaert Maes en Andries Boone nemen ons mee op een
drie uur durende muzikaal-literaire wandeling door Zichem
en de Demerbroeken. Voel de geest van de Witte, laat de
Spanjaarden tot leven komen rondom de Maagdentoren en
ga mee op zoek naar Floere het Fluwijn met Wannes Raps.
Tijdens de wandeling van ongeveer 5 km, houden we een
achttal stops, waar Lennaert en Andries songs vertolken en
stukjes voorlezen uit de novelles van Claes. Ook een bezoek
aan de abdij van Averbode staat op het programma.
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Foto’s Freddy Scheepers

vr28|62019
FANTASTIVAL
16.30 uur
Sint-Aldegondiskerk
Gratis
Organisatie: bibliotheek, cultuurdienst en cultuurraad i.s.m. verenigingen
FantAstival is een ecocultureel festival in en rond onze prachtige Sint-Aldegondiskerk en biedt voor elk wat wils:
live muziek, creatieve workshops, lekkere eet- en drankstandjes,….
Absoluut een bezoekje waard!

do15|82019
KUNSTMARKT
11.00 - 17.00 uur
GSC “De Drieschaar”
€ 2,5
De kunstmarkt van As geeft kunstenaars en
creatieve personen de kans om op een laagdrempelige manier naar buiten te komen met
hun creaties. Het is een markt waar alle beeldende kunsten een plaats krijgen: schilderkunst,
houtsnijwerk, juwelenontwerp, fotografie,
handgemaakt porselein, glas, keramiek…
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FILMS
& CINEMAS

zo13|12019
FAMILIEFILM MET ONTBIJT - ‘ISLE OF DOGS’
Ontbijt vanaf 9.00 uur
Start film 10.00 uur
GSC “De Drieschaar”
Prijs nog te bepalen
Organisatie: cultuurdienst & gezinsbond

De Japanse stad Megasaki, in de nabije toekomst. Het land
wordt geteisterd door hondengriep waardoor de gehele
bevolking dreigt uit te sterven. Op bevel van de sluwe
majoor Kobayashi worden alle honden van de stad op een
vuilnisbelteiland, “Isle of Dogs”, gedumpt. Niet iedereen
laat het hier zomaar bij: de twaalfjarige Atari vliegt naar
het beruchte eiland om zijn hond Spots te vinden. Samen
met enkele honden trekken ze erop uit om niet alleen zijn
geliefde hond, maar alle honden van het smerige eiland te
redden.

wo27|22019
KINDERFILM ‘INCREDIBLES 2’
14.00 uur
GSC “De Drieschaar”
Gratis
Organisatie: cultuurdienst & gezinsbond
In dit nieuwe avontuur staat Helen in de spotlight als superheld, terwijl Bob dagelijkse heldendaden verricht in het
huishouden, met Violet, Dash en baby Jack-Jack, wiens superkrachten nog ontdekt moeten worden. De familie staat
alleen al snel op zijn kop als er een briljante schurk opduikt met een meesterplan dat alles in gevaar zal brengen.
Dit laten de superhelden natuurlijk niet gebeuren en samen met Frozone gaan ze de strijd aan.
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di26|32019
LADIES @ cinemAS - ‘PHANTOM THREAD’
20.00 uur
GSC “De Drieschaar”
€ 8 incl. glaasje cava en goody bag >> www.as.be/tickets
Organisatie: cultuurdienst i.s.m. Femma
In het naoorlogse Londen wordt de fameuze
kleermaker Reynolds Woodcock uitverkoren om
kleren te ontwerpen voor de Londense jetset en de
leden van het koninklijk huis. Voor Reynolds is zijn
vak een kunst en zijn creaties kleine kunstwerken.
Vrouwen betreden het leven van de alleenstaande
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kleermaker, bieden hem inspiratie en gezelschap,
maar vertrekken vervolgens weer. Tot hij op een
dag Alma ontmoet, een jonge, wilskrachtige vrouw
die al snel het middelpunt van zijn leven wordt en
zijn strak geregisseerde en geplande leven op zijn
kop zet.
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E | bibliotheek@as.be
T | 089 39 10 95
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CULTURELE
WORKSHOPS
za13|10 - za1|122018

wo28|112018

KNUTSELNAMIDDAG PERSONEN MET EEN BEPERKING
14.00 uur tot 17.00 uur
GSC De Drieschaar
Organisatie: dienst welzijn

INFOSESSIE AUTISME
20.00 uur
GSC “De Drieschaar”
Gratis
Organisatie: dienst welzijn

ma5|112018
LEZING ‘ TYPISCH TIENERS’
20.00 uur
Vrijetijdsgebouw ’t SAS
Gratis
Organisatie: dienst welzijn

di20|112018
VERHAALTJES OM VAN TE SMULLEN
17.30 uur
Bibliotheek As
Gratis
Organisatie: bibliotheek As i.s.m. gezinsbond

za24|112018
ZINGEN MET PEUTERS EN KLEUTERS
GSC “De Drieschaar”
Peuters (1,5 tot 3 jaar): 10.00 uur
Kleuters (4 tot 6 jaar): 11.00 uur
€ 1 per kind, ouders gratis
Organisatie: cultuurdienst & gezinsbond

jan2019
2DE REEKS NIEUWE LESSEN ASSERS VOOR BEGINNERS
15 en 29 januari - 12 en 26 februari - 12 maart 2019
19.30 uur
GSC De Drieschaar
Gratis
Organisatie: cultuurdienst & Veldeke As-Niel

jan2019
CURSUS SMARTPHONE
Vanaf januari 2019 - 1 keer per week - gedurende 10 weken
GSC “De Drieschaar”
€ 10
Organisatie: dienst welzijn

vr22|22019
INFOSESSIE DEMENTIE
14.00 uur
GSC “De Drieschaar”
Gratis
Organisatie: dienst welzijn

di27|112018
CURSUS “SLIM OP WEG”
Gedurende 5 dinsdagen
GSC “De Drieschaar”
Gratis
Organisatie: dienst welzijn

Info & inschrijvingen voor de workshops
>> contacteer de organiserende dienst.
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