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TEGAST PROGRAMMAO12O18

DE PLOMBLOM

vr 12.O1.2O18
COMEDYSHOWS
URBANUS 
TRECTO PNIX

za 13.O1.2O18 
COMEDYSHOWS
KAATJES VERJAARDAG
WWW.COMEDYSHOWS.BE

za 27.O1.2O18 
STEDELIJKE ACADEMIE  
ACADEMIE IN CONCERT
O54 33 47 25

DE PLOMBLOM

vr 13.O1.2O18
KWIS
DE KALMOES VZW
O475 64 56 88

do 18.O1.2O18 Theater 
TONEELHUIS & BART MEULEMAN
Desperado

vr 19.O1.2O18 Amusement
BEGIJN LE BLEU
De Ronde van Begijn 

za 2O.O1.2O18 Muziek
MAJOR TOM 
We Are Not Bowie

zo 28.O1.2O18 Musical
JUDAS THEATERPRODUCTIES
Goodbye Norma Jeane

di 3O.O1.2O18 Film
NERUDA

UITVERKOCHT

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M
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Desperado

TONEELHUIS & 
BART MEULEMAN

MAJOR TOM

BEGIJN LE BLEU

do 18 O1
2O.OO UUR

Vier kerels brengen samen het weekend door 
in een cowboydorp. In vol ornaat. In het diepst 
van hun gedachten zijn het helden van de Far 
West, in het dagelijkse leven is het heldendom 
pijnlijk veraf. Van op hun barkruk analyseren 
ze de wereld, het werk, de vrouwen (en ja 
hoor, ook een beetje zichzelf).

Zwartgallige maar onweerstaanbare humor 
in Desperado, op tekst van het Nederlandse 
duo Kas & de Wolf, in een regie van Bart 
Meuleman. De vier pistoleros van dienst zijn 
Tom Dewispelaere, Kevin Janssens, Johan 
Van Assche en Peter Van den Begin.

Peter Van den Begin vervangt Marc Van 
Eeghem die in december helaas overleden 
is. Omdat het Toneelhuis al langer wist dat 
hij ongeneeslijk ziek was, hadden ze samen 
met Marc een hele tijd geleden al besloten 
dat Peter Van den Begin als understudy zou 
meereizen met de voorstelling Desperado 
om Marcs rol over te nemen waar nodig. 
Spijtig genoeg heeft Marc de reeks niet meer 
gehaald. Met pijn in het hart spelen ze de 
reeks zonder hem. Mag het een eerbetoon 
zijn aan een groot acteur en vooral een groot 
mens...

“Vier mannen, vier sukkels. Het beeld dat 
van mannen geschetst wordt in Desperado 
is niet fraai. En daarom is het zo geestig. 
Afgrondhumor.” (Bart Meuleman)

“Something happened on the day he died”. 
Bowie is niet meer. De man die op de aarde 
was gevallen. De dunne witte hertog. Ziggy 
Stardust. Major Tom. Blackstar. Het icoon der 
iconen van de rockmuziek.

Tom Hannes (Zefiro Torna, eigen werk, 
Toneelhuis) en Eric Engels (De Roovers, 
Martha Tentatief, Kapitein Winokio) verzame-
len een groep theatermakers, vormgevers en 
muzikanten. De gemeenschappelijke deler is 
hun fascinatie voor muziekiconen.

Resultaat is een 11 koppige bende met 
Robby Cleiren (De Roovers, tg STAN), Kyoko 
Scholiers (UNM, eigen werk), Alban Sarens 
(Sir Yes Sir, Walrus), Marianne Loots (Froe 

De Ronde van Begijn is een koersshow met 
panache waarin comedian en wielerliefheb-
ber Begijn Le Bleu, o.a. Bekend van ‘Foute 
Vrienden’, twee bekende coureurs op bezoek 
krijgt. Hij haalt herinneringen op over de 
topjaren van deze renners en praat met hen 
over het huidige wielerseizoen. Wij zijn zeer 
verheugd dat Begijn in Ninove het gezelschap 
krijgt van Nico Mattan en Rudy Pevenage!  
Bernard Bidon draait ondertussen fijne 
muziekjes en staat garant voor een topsfeer. 
Het publiek krijgt archiefmateriaal, een quiz 
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We Are Not 
Bowie 

De Ronde
van Begijn

za 2O O1
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“Droogkomisch maar beenhard. (…) Een 
staaltje ouwehoeren op topniveau” (Wouter 
Hillaert in De Standaard, 21 mei 2013)

“Deze tekst is een prikkelend spel van 
ogenschijnlijk gebazel, vol herhalingen en 
flauwekul, maar in zijn slimme opbouw en 
ritmiek een huzarenstukje dat goeie acteurs 
kunnen kneden tot een topavond over de 
tragiek van het mens-zijn. En hier zaten vier 
toppers op een rij.” (Griet Op de Beeck in De 
Morgen, 25 mei 2013)

Regie: Bart Meuleman
met: Tom Dewispelaere, Kevin Janssens, Johan 
Van Assche, Peter Van den Begin
tekst: Kas & de Wolf
lichtontwerp: Monique van Hassel
productie: Toneelhuis

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20 

en veel ambiance voorgeschoteld. Kruip op 
uw vélo en sprint naar uw theater! Allez, allez, 
allez, roulez!

Gastheer: Begijn Le Bleu
Ambiance: Bernard Bidon
Gasten: Rudy Pevenage en Nico Mattan

Uit dit machtig peloton brengen we per avond 
twee kopmannen mee naar jouw theater.

www.rumoer.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00
VP: € 12,80 



JUDAS 
THEATERPRODUCTIES

1988. Een jongeman belt aan bij klein appar-
tement in een stad in Europa. Een vrouw van 
62 opent de deur en stelt zich voor als Jane 
Edwards. Maar de jongeman laat zich niet voor 
de gek houden. Hij is haar grootste fan en hij 

Goodbye
Norma
Jeane

zo 28 O1
2O.OO UUR
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Neruda

di 3O O1

2O.OO UUR
14.OO UUR

Santiago, 1948: politie-inspecteur Oscar 
Peluchonneau (Gael García Bernal) 
opent in opdracht van president Videla 
de jacht op dichter Pablo Neruda, die kri-
tiek heeft geuit op het rechtse regime. 
Voor Neruda biedt de vervolging her-
oïsche mogelijkheden, een kans om 
tegelijk een vrijheidssymbool én een 
literaire legende te worden. Maar dat 
laat de eigenwijze Peluchonneau, die 
zelf ambities heeft om de held van het 
verhaal te worden, niet zomaar gebeu-
ren. Pablo Larraín, meesterregisseur van 
No en El Club, overtreft het genre van de 
standaard biopic door elementen uit 
films noirs en westerns te combineren 
in deze tragikomische en bij vlagen sur-
reële film over Nobelprijswinnaar Pablo 
Neruda. Met prachtig uitgelichte scènes 
waant de kijker zich in de geschiedenis 
van Chili. 

Regisseur: Pablo Larrain
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Luis Gnecco 

Chili – Drama – 2016 – 107 minuten
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CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 ∙ REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00

Froe), Chris Cleiren (De Kakkewieten, Flowers 
for Breakfast), Mike Engels (De Fixkes), Bart 
Palmers (De Fixkes), Bootsie (Butsenzeller), 
Fien Maris (Toneelhuis, Eisbär).

Samen zetten ze een volgens Serge Simonart 
(Humo) “ambitieus spektakel” neer. De show 
waarvan ze hopen dat Bowie - mocht hij nog 
geleefd hebben - hem graag gebracht zou 
hebben. En dit volgens de prescriptie waar-
mee We Are Not berucht en bejubeld raakte. 
De ziel van de artiest wordt tot in de kleinste 
details geëerd. Met precisie, poëzie en humor.

De voorstelling toerde al in 2012 en 2013. (o.a. 
De Roma, OLT Rivierenhof, De Warande, De 
Velinx, …). Op algemene aanvraag maakt de 
groep nog een laatste ronde in Vlaanderen. 
Speciaal hiervoor werd de voorstelling voor-
zien van een special treatment voor het 
publiek: sinds 10 januari 2015 kon Bowies later 
- en zelfs het allerlaatste werk - niet ontbre-
ken. Van Ziggy Stardust en de
Serious Moonlight Tour over Blackstar en 
terug...Wham Bam Thank You Man!

www.wearenot.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00
VP: € 12,80

weet het zeker: de vrouw die voor hem staat 
is Norma Jeane Baker. Ooit beter bekend als 
Marilyn Monroe, van wie de wereld niet beter 
weet dan dat ze 26 jaar eerder, op 5 augustus 
1962, is overleden.
Verbijsterd laat de vrouw de jongeman bin-
nen. Ze is vooral bang dat haar geheim bekend 
zal worden, maar dan doet hij haar een voor-
stel. Hij wil weten wat er de laatste avond van 
haar leven is gebeurd. 

Norma Jeane aanvaardt deze voorwaar-
den en begint te vertellen. Ze vertelt over 
een jong meisje dat terecht komt in een 
Hollywoodwereld vol leugens, bedrog en 
klatergoud. Waar Marilyn eerst een bevrij-
ding leek, werd ze plots een gevangenis voor 
Norma Jeane. Haar verhaal is er een van onbe-
reikbare liefde, een peilloos diepe depressie, 
intens verdriet, vernietigende onzekerheid en 
eeuwige hunkering.
Toen Marilyn stierf was de wereld een onge-
lukkige ster armer, maar een opgeluchte 
vrouw rijker…

GOODBYE, NORMA JEANE is een nieuwe 
musical van Judas Theaterproducties met 
een script van Allard Blom, muziek van Sam 
Verhoeven en regie door Martin Michel. Dit 
trio stond eerder garant voor successen als De 
Muze Van Rubens en Lelies.

Anne Mie Gils: Norma Jeane Baker, Gladys, reporter 
Ann Van den Broeck: Marilyn Monroe 
Michiel De Meyer: Henri, Bobby en andere rollen 

Script en liedteksten: Allard Blom
Muziek: Sam Verhoeven
Regie en decorontwerp: Martin Michel
Muzikale leiding: Thomas Vanhauwaert
Assistent muzikale leiding: Laure Campion
Kostuumontwerp: Marie Dries
Lichtontwerp: Jeroen Opsteyn
Geluidsontwerp: Philippe Peirsman

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00
-26 JAAR: € 8,00 ∙ VP: € 12,80



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 

9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur 

vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 

17.00 uur of na voorafgaande afspraak 
tijdens de kantooruren.

 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann 
Timbremont.

ONLINE TICKETING
Je kan vriendenpassen en tickets kopen 
via de website www.ccdeplomblom.org. 
Je kan nu ook online zelf je plaatsen 
kiezen! 

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren 

van de balie ter plaatse of telefonisch 
op het nummer 054 34 10 01.

- Reservaties moeten binnen de 14 dagen 
na reservatiedatum betaald zijn, zoniet 
vervalt uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd 

door het cultuurcentrum: +55 en 
mindervaliden.

- Voor bepaalde voorstellingen geor-
ganiseerd door het cultuurcentrum 
krijgen – 26-jarigen 50% korting.

- Groepen vanaf 15 personen krijgen 
voor theater en klassieke muziek 20% 
korting.

- Academies krijgen 50% korting voor 

het bijwonen van voorstellingen in 
klasverband.

 (al deze tickets dienen vooraf geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgege-

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

VOORUITBLIK...

UITVERKOCHT

do O1.O2.2O18 Muziek
NATHALIE MESKENS
Meskens in Motown

vr O2.O2.2O18 Amusement
XANDER DE RYCKE
Quarter-Life Crisis

zo O4.O2.2O18 Klassieke Muziek
ARAM VAN BALLAERT
Nylon & Steel

do O8.O2.2O18 Theater
DAVID VAN REYBROUCK, RAVEN RUËLL 
& BRUNO VANDEN BROECKE / KVS
Para

di 13.O2.2O18 Familiefilm
RINTJE (3+)

do 15.O2.2O18 Familiefilm
ZOOks -  PREMIÈRE (6+)

do 24.O2.2O18 Familievoorstelling
KAPITEIN WINOKIO
BLIJ BANG BOOS BEDROEFD  (4+)

di 27.O2.2O18 Film
MACHESTER BY THE SEA

JE IMMUUNSYSTEEM
ALS BONDGENOOT

Je immuunsysteem is als een leger met mil-
jarden moedige soldaatjes. Helaas kunnen je 
strijdkrachten ontregeld geraken en dan word 
je kwetsbaarder voor infecties, allergieën en 
auto-immuunziekten. Recent neuroweten-
schappelijk onderzoek toont aan dat zowel 
stress als meditatie een belangrijke invloed 
kunnen hebben op de slagkracht van dit com-
plexe verdedigingsstelsel.
In deze workshop leer je - op een leuke en 
begrijpelijke manier - hoe je afweersys-
teem functioneert en waarom je er kunt op 
vertrouwen.

DATUM: 2 sessies: zaterdag 3 en 10 februari 
2018 van 10.00 uur tot 16.30 uur
PRIJZEN:€ 40,00 (standaard), € 8,00 
(sociaal tarief)
BEGELEIDING: Lieven Ostyn

VORMINGO22O18
























