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januari-februari-maart 2008

Arnoevoo 2007 : de laureaten zijn gekend
Na de spectaculaire stijging in 2006 zet het groeiend aantal deelnemers aan de kunstenwedstrijd ‘Arnoevoo’ zich gewoon door. Dit jaar
waren er niet minder dan 104 inzendingen. 30 meer dan in 2006. De kunstwedstrijd ‘Arnoevoo’ was dit jaar aan zijn zesde aflevering
toe. Met de wedstrijd wil het gemeentebestuur hedendaagse kunst promoten en jonge kunstenaars expositiegelegenheid aanbieden.
Arnoevoo is trouwens zeker geen lokaal gebeuren. De deelnemers
komen uit het hele Vlaamse land: Oost-Vlaanderen (34), WestVlaanderen (31), Antwerpen (22), Limburg (10) en Brabant (7). Dit
jaar werd het prijzengeld trouwens verdubbeld. De laureaten van
de wedstrijd mochten geldprijzen van 1000 euro, 750 euro en
drie keer 250 euro mee naar huis nemen. Daarnaast kende de
werkgroep kunstenbeleid van de culturele raad ook nog eens een
prijs van 500 euro toe aan de beste kunstenaar uit de discipline
die via de jurering het minst aan bod komt.
Uit de 51 genomineerden kwamen de volgende laureaten uit
de bus :
• Nele Tas uit Antwerpen (1e plaats)
• Lien Boelen uit Borgerhout (2e plaats)
• Sarah De Vos uit Bierbeek
• Leen Hermans uit Brussel
• Wilfried Pullinckx uit Schaarbeek (gedeelde 3e plaats)

Aansluitend kende de werkgroep kunstenbeleid van de culturele
raad een eigen prijs toe. De werkgroep besloot het prijzengeld
te verdelen onder twee gelijkwaardige kandidaten: Tarek Abed uit
Ekeren en Bram Eliaert uit Gentbrugge.

Grote plannen in 2008
Voor volgende jaren wil Bredene nog meer aandacht
besteden aan de kwaliteit van deze wedstrijd. De jurering
zal de volgende jaren nog verder geprofessionaliseerd
worden en ook de presentatie van de werken zal doordachter
gebeuren. De volgende editie van 2008 wordt een zeer
speciale editie omdat de prijswinnaars van 2008 wellicht
tentoonstellingsgelegenheid zullen krijgen in het kader van
2009Beaufort. Phillip Van den Bossche, de nieuwe curator
van het PMMK en ook curator van 2009Beaufort, doet de
prijsuitreiking van deze editie.

b

2008

jan

Vrijdag 4 januari - 15 uur

Film ‘Ratatouille’
Animatieﬁlm, NL gesproken, duur: 110’.
Ticket: 2 EUR.

b

Zondag 6 januari - 11 uur

Grote Bredense Winterbrunch
Nieuw concept met muzikale omlijsting.
Info: Curieus Bredene
Prijs: volwassenen: 12 EUR, kinderen tot 12 jaar: 6 EUR, - 6 jaar: gratis.
Kaarten: 059/32 17 07

b

Vrijdag 11 januari - 20 uur

Theater ‘Democlash’ door Nigel Williams
Nieuwe stand up-show van deze Brits-Antwerpse spraakwaterval. Nigel Williams verveelt nooit.
Tickets: 10 – 12 EUR

b

Vrijdag 25 januari - 20 uur

Theater ‘Tjechov in love’ door Het Ongerijmde
Jong theatertalent brengt klassiek theater in een modern kleedje.
Met Kadèr Gürbüz, Jenne Decleir, Danny Timmermans en Machteld Timmermans.
Tickets: 10 – 12 EUR

b

Zaterdag 26 januari - 14 uur

Familietheater ‘Peer’ door Compagnie Carlotta vzw
Vanaf 8 jaar. Drie acteurs, een piano en een handvol sneeuw vertellen het verhaal van een jongen die
zijn vrijheid zoekt.
Ticket: 5 EUR.

b

Zondag 27 januari - 13 uur

Kindercarnavalbal
org.: Basisschool zandlopertjes
Info: 059/321136

2008

feb
Woensdag 6 februari - 15 uur

b

Film ‘Arthur en de Minimoys’

Tekenﬁlm/Avontuur, NL gesproken, duur: 95’.
Ticket: 2 EUR.

Zaterdag 9 februari - 15 uur

b

Kids in Concert

Muziekoptredens van verschillende bekende artiesten
Info: dienst jeugd – T: 059/56 19 64

b

Donderdag 14 februari - 20 uur

16 productie ‘Voorjaarsontwaken’
e

door Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende.
Naar Frank Wedekind. Bewerking en regie: Griet Spanhove.
Ticket VVK: 8 EUR, ADD: 10 EUR (kinderen -14 j: halve prijs)

b

Donderdag 14 februari - 20 uur

“Kurtoisie”. Voordracht over ‘Etiquette’
Thema: “Wellevendheid” door Kurt Van Eeghem.
Org.: dienst cultuur ism Davidsfonds en Culturele Raad Bredene
Info: 059/32 37 60

b

Vrijdag 15 en zaterdag 16 februari - 20 uur

Toneel: 16e productie ‘Voorjaarsontwaken’

door Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende.
Naar Frank Wedekind. Bewerking en regie: Griet Spanhove.
Ticket VVK: 8 EUR, ADD: 10 EUR
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b

Vanaf vrijdag 22 februari tem zondag 23 maart

40 Oostendse kunstenaars stellen tentoon in Staf Versluyscentrum
Van vrijdag 22 februari tot en met zondag 23 maart 2008 stellen 40 Oostendse kunstenaars hun beste
werk tentoon in het Staf Versluyscentrum. De groepstentoonstelling komt er naar aanleiding van het
40-jarig bestaan van drukkerij Lowyck. Voor de samenstelling ervan doet Drukkerij Lowyck een beroep
op het Stedelijk Museum van Oostende.

b

Zaterdag 23 februari - 20 uur

Theater ‘Te gek!?’ door Jan Dewilde, Guy Swinnen, Wannes Capelle,
Kristien Hemmerechts.
Een ‘stille’ muziekvoorstelling die probeert de beeldvorming rond psychiatrie en geestelijke
gezondheidszorg bij te stellen. Enkele BV’s nemen hierin het voortouw.
Tickets: 10 – 12 EUR

b

Vrijdag 29 februari - 19.30 uur

Sportquiz – Uitreiking Platina Eend en Schaal voor Sporttoewijding
Info: dienst sport – T: 059/32 25 77

b

2008

maa
Zaterdag 1 maart - 14 uur

Familietheater ‘Fleur, de koorddanseresprinses’ door Tweelicht&Zoon
Vanaf 5 jaar. Een unieke eerste toneelervaring voor de allerkleinsten. Betoverend mooi.
Ticket: 5 EUR.

b

Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart - 20 uur

Toneel De Klisse ‘De rumba van Lamoemba’
Van Kamiel Kemels. Regie: Chris De Zaeytijdt.
Ticket vvk: 7 EUR, add: 9 EUR.

b

Vrijdag 14 maart - 20 uur

Theater ‘Opgenomen’ door Dirk Denoyelle & Kris De Jean
Dirk Denoyelle brengt zijn 11e avondvullende programma. De situatie wordt zodanig schizofreen
dat Dirk uiteindelijk, samen met het publiek, ‘opgenomen’ moet worden.
Tickets: 10 - 12 EUR

b

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart - 20 uur

Toneel ‘Het is hier fantastisch’ door toneelgroep De Coulisse
Ticket: 7 EUR (kinderen -14 jaar: 5 EUR).

b

Woensdag 26 maart - 15 uur

Film ‘Haaibaai’
Tekenﬁlm, NL gesproken. Duur: 77’.
Ticket: 2 EUR.

b

Zaterdag 29 maart - 14 uur

Familietheater ‘Poppentheater’ door poppentheater Jawadde
Vanaf 4 jaar. Ludiek poppenspel van eigen bodem.

AGB-magazine thuis ontvangen?
A

JANUARI-FEBRUAR

I 2008

PRO GRA MM

Het tweemaandelijkse programma-magazine van het Staf Versluyscentrum wordt voortaan niet
meer bus aan bus bedeeld in Bredene. Wenst u dit toch thuis te ontvangen, vul dan onderstaande
coupon in, of stuur een e-mail naar toerisme@bredene.be.

België - Belgique
P.B.
8450 Bredene
BC15235

Naam + Voornaam: ............................................................................................................................................................................
Straat + nummer: ..............................................................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ........................................................................................................................................................................
E-mail:................................................................................................................................................................................................
Terug te sturen naar: dienst toerisme, Kapelstraat 76, 8450 Bredene.

