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avondvoorstellingen

Voorwoord
Beste cultuurliefhebber

Kaarten en abonnementen

In deze folder presenteren wij u ons aanbod voor het seizoen 2013-2014.

>> MEC Staf Versluys
Kapelstraat 76 – Bredene
ma-vr: van 9 tot 12.15 en van 13.30 tot 17 uur
zat: 10-12 en 14-16 uur
zon: 10-12 uur (april t.e.m. oktober)
juli en augustus: elke dag van 9 tot 18 uur
>> Tickets te koop aan de balie.
>> Tickets online via www.stafversluyscentrum.be
>> Tickets via het callcenter op 059/ 56 19 60
>> Abonnementen: 99 EUR voor het volledige
seizoen. Abonnementen zijn doorgeefbaar.
Bij aankoop van zes of meer tickets, kan men
rekenen op 20% korting, tenzij anders vermeld.
>> 1,5 EUR reservatiekost per ticket bij telefonische
reservatie.

Met blues, jazz, comedy, theater, film, pop- en klassieke muziek hopen we u regelmatig
te kunnen verleiden om af te zakken naar het MEC Staf Versluys.
We kiezen opnieuw voor een combinatie van gevestigde waarden en jong talent, maar hét
criterium blijft wel de kwaliteit van de voorstellingen.
Naast het avondprogramma kiezen we dit jaar ook opnieuw voor familietheater. Met
4 voorstellingen van topkwaliteit trachten we ook ons steentje bij te dragen voor het
jongerenaanbod in onze gemeente.
Want cultuur is belangrijk en zelfs noodzakelijk, ook voor jongeren.
Het is dan ook onze hoop, u regelmatig te mogen begroeten in ons centrum!
Rutger De Cloedt
Directeur MEC Staf Versluys

Eddy Gryson
Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf MEC Staf Versluys
Schepen van Cultuur en Toerisme
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Zaterdag 28 september 2013 om 20 uur

Abba Gold

10 EUR

Abba had alles wat een band zich wensen kan: fantastische liedjes, geweldige muzikanten en dito show, plus
twee mooie dames met gouden stemmen.
Niet voor niets dat zo veel muzikanten het repertoire van Abba hebben gespeeld. Het is een masterclass in
popmuziek.
Abba Gold is een hommage aan de muziek van Abba in zijn originele vorm: twee vrouwen, fantastische liedjes
en een rock-‘n-rollband die niet te versmaden is.
Met originele leden uit de cast van de Mamma Miamusical London.
Op Abba: Thank You For The Music! Het wordt een waar feest met alle klassiekers ‘Dancing Queen’,
‘The Winner Takes It All’, ‘Waterloo’, ‘Take A Chance On Me’ ... en zoveel meer!
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Zaterdag 19 oktober 2013 om 20 uur

Foto: Pieter Verhaeghe

Guga Baul: ‘Maestroloog’

11 EUR / 13 EUR

Guga Baúl is een bewonderaar. Dat blijkt al uit zijn artiestennaam, die hij ontleend heeft aan twee van zijn
idolen: Guga was de bijnaam van toptennisser Gustavo Kuerten, Baúl is dan weer een samentrekking van zijn
echte naam (Bailleul) en voetballer Raùl. Maar wie Guga zag schitteren in het bekroonde “Tegen de sterren
op” (VTM) of tijdens zijn passages in Comedy for Life, Villa Vanthilt, Vrienden Van de Veire en De Laatste Show
weet dat zijn admiratie voor straffe persoonlijkheden nog veel verder reikt.
Vraag dat maar aan mevrouw Gunter Lamoot: ‘Met het licht uit’, bloosde ze, ‘zou ik niet weten of nu de echte
Gunter of de andere naast me in bed ligt.’
Persquote:
“Soms zo griezelig goed dat je de echte BV nooit meer kunt zien zonder aan de grappige, licht uitvergrote
versie van Guga Baúl te denken.” (De Standaard)
Geen kortingen van toepassing

Foto: Greetje Van Buggenhout
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Vrijdag 29 november 2013 om 20 uur

11 EUR / 13 EUR

Thomas Smith: ‘Chaos’

We maken onszelf graag dingen wijs. Onbenulligheden die wat orde scheppen in de chaos van onze gedachten,
zaken die het leven wat spannender maken. Maar wat als deze gedachten zich tegen ons gaan keren? Dat we
onszelf dingen wijsmaken die niet nodig zijn? Dat we paranoïde worden van dat ene onbeantwoorde sms’je,
onzeker over de toekomst van onze kledij en bang dat onze heldenstatus niet vol te houden is. Het zijn deze
illusies die comedian Thomas Smith wil blootleggen en doorprikken. En hij zoekt een nuttig antwoord op de
levensvraag: wat te doen als je goed nieuws krijgt terwijl je hoofdpijn hebt?
Karl Michiels, dé comedy recensent van Vlaanderen gaf de voorstelling maar liefst 5 sterren in De Standaard.
Opgelet! De voorstelling begint stipt!
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Zaterdag 7 december 2013 om 20 uur

Symfonisch Orkest van de VUB

10 EUR vvk / 12 EUR add

Studenten en werkzoekenden: 5 EUR vvk / 7 EUR add
Leden VC De Fakkel en senioren: 7 EUR vvk / 9 EUR add
Voor het vierde jaar op rij mogen we het symfonisch orkest van de VUB verwelkomen.
Het grote orkest, met meer dan 60 muzikanten, brengt onder leiding van de immer sympathieke en
charismatische dirigent Jurgen Waeyenberg een programma in het teken van het Europees jaar van de burger.
Naast enkele klassieke werken die u wellicht bekend in de oren zullen klinken brengen de muzikanten
ook minder bekende werken, maar ook prachtige filmmuziek en een verassend solowerk voor bugel in
een exclusieve bewerking voor het VUBorkest! Afwisselend met de muziek brengt Ingrid Vanrutten enkele
boeiende teksten rond dit thema. Geen kortingen van toepassing
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Vrijdag 17 januari 2014 om 20 uur

Walter Baele: ‘Het leven zoals het zeker niet is’

11 EUR / 13 EUR

2011 en 2012 waren grand cru jaren waarin Walter genomineerd werd als beste tv-acteur voor zijn rollen
in ‘Tegen de Sterren Op’ (met spraakmakende imitaties van o.a. Prins Filip, Elio Di Rupo, Greet De Keyser
en Bisschop Léonard). Hij kreeg ook unaniem lovende commentaren op zijn vertolkingen in de musicals
‘Spamelot’ en ‘Robin Hood’. Ook in 2013 gaat Baele verder op dit elan.
Voor zijn nieuwe show keren we terug naar 12 juli 2011: Het lamme dorpje M. suddert onder een loden zon. Tot
de rust brutaal wordt verstoord door het alziend oog van Google Street View. Postbodes krabbelen recht uit een
gracht, een agent duikt op in lingerie en de burgemeester maakt een nummertje. De bewoners van M. gaan
vastberaden in het verzet. De beelden van Google Street View tonen het leven zoals het in M. zeker niet is!
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Vrijdag 31 januari 2014 om 20 uur

Flip Kowlier

Foto: Koen Bauters

16 EUR

Als spraakwater van dienst bij ’t Hof van Commerce wist Flip Kowlier in 2001 vriend en vijand te verbazen met
zijn solodebuut ‘Ocharme Ik’. En hij is blijven verbazen: als producer, als schrijver van kinderverhaaltjes, als
bassist bij Admiral Freebee, maar toch vooral als muzikant en songschrijver van veelzijdige platen met eerlijke
en eenvoudige nummers. Gaande van pop en rock, nu eens melancholisch, dan weer vrolijk, naar country en
zelfs reggae. Kowlier doet die dingen nu eenmaal graag. Hij behoort tot het artiestenras dat alle hoeken van
de kamer wil gezien hebben. Hij sleept zijn hele wereld naar een nieuwe plek, om die plek daarna helemaal
naar zijn hand te zetten. Dat zal niet anders zijn in zijn vijfde studioalbum dat in het najaar van 2013 wordt
verwacht. Flip Kowlier zal Vlaanderen opnieuw verbazen tijdens een nieuwe theatertournee!

b

Vrijdag 7 februari 2014 om 20 uur

Panache: Valentijnspecial in organisatie van vzw Welzijnswerking

13 EUR

Speciaal voor u stelde Dirk Boehme een aangepast programma samen. In het teken van Valentijn brengt hij
een heerlijke selectie chansons over liefde! Afgewisseld met enkele passende teksten wordt het dus smelten
van emotie! Een tipje van de sluier? Love is a many-splendored thing, Secret love, Perhaps Love, When I fall
in love… Het ensemble Panache vult aan met Salut d’amour, Liebesleid, en Liebestraum.
Geen kortingen van toepassing
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Vrijdag 7 maart 2014 om 20 uur

Stijn en de sterren

7 EUR / 9 EUR

Wedden dat u binnenkort aan Stijn Meuris denkt als u naar de hemel kijkt? De Man van Noordkaap, Monza en
Meuris is al van kindsbeen begeesterd door het heelal. Hij voert u mee naar zijn favoriete ruimte.
In 2008 zendt Canvas de televisieversie van ‘Stijn en De Sterren’ uit. Daar komt vervolgens de zesdelige
Canvas-reeks ‘Stijn & Het Heelal’ van. Die leidt op haar beurt tot het boek ‘Stijn & De Sterren’, waarop deze
fascinerende lezing is gebaseerd.
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Karl Michiels, dé comedy recensent van Vlaanderen gaf de voorstelling maar liefst 5 sterren in De Standaard.
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“De kracht van Belpop Bonanza zit hem in de passie die zowel Jan Delvaux als DJ Bobby Ewing uitstralen
wanneer ze over muziek kunnen vertellen.” [Sascha Siereveld op Concertnieuws.be]
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Walter Baele: ‘Het leven zoals het zeker niet is’
gouden, succesvolle generatie van 1986. De legende van Mexico wordt helemaal in een nieuw jasje gestoken.
“MET DE OGEN DICHT” gaat dus ook over de Rode Duivels van nu, die na 12 jaar opnieuw aan een groot tornooi
2011 en 2012 waren grand cru jaren waarin Walter genomineerd werd als beste tv-acteur voor zijn rollen in
willen meedoen en een grootse prestatie willen neerzetten. Net zoals dat ruim 25 jaar geleden het geval was
‘Tegen de Sterren Op’ (met spraakmakende imitaties van o.a. als Prins Filip, Elio Di Rupo, Greet De Keyser en
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Kowlier doet die dingen nu eenmaal graag. Hij behoort tot het artiestenras dat alle hoeken van de kamer wil
hebben. En zeker niet als vrijblijvende stijloefening, gemakkelijkheidoplossing of carrièrezet. Hij sleept
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een uniek internationaal dans- en muziekspektakel.
In het verleden hadden wij reeds groepen uit Rusland, Argentinië en Zuid-Afrika te gast.
In samenwerking met het folkfestival van St. Ghislain. Niet te missen!
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Datum nader te bepalen

Filmfestival Delicatessen

Een selectie van Belgische kortfilms, allen bekroond in binnen- en/of buitenland.

5 EUR

extra voorstellingen
b

FAMILIETHEATER

25 EUR /abonnement voor de 4 voorstellingen

Woensdag 30 oktober 2013 om 15 uur: Piv Huvluv: ‘Speelvogel’ (vanaf 8 jaar) - 6 EUR vvk / 8 EUR add

Professor Dr. Emeritus R. Van den Burg-Sethovens houdt een lezing over ‘Het gezonde kind’ en de gevaren van een ongebreidelde
fantasie voor de ontwikkeling van het kind. Piv kent de professor heel goed: hij moet er als kind vaak heen om te praten. Piv speelt
namelijk graag alleen, vanuit zijn fantasie, met eenvoudige dingen uit zijn omgeving. De moeder van Piv vindt dat maar niks. Ze
moet en zal een speelkameraadje voor hem vinden...

Zaterdag 18 januari 2014 om 15 uur: De winter van Kapitein Winokio (vanaf 2 jaar) - 14 EUR

Een winters akoestisch concert voor gezellige matrozen vanaf twee jaar. Een zeeman leeft op het ritme van de seizoenen…
De kapitein zingt het hele jaar rond liedjes die hij zelf schreef, aangevuld met echte winterklassiekers zoals ‘O denneboom’ en
‘Driekoningen’. En Mevrouw de Poes en muziekmatroos Ivanov nemen je graag mee naar de gezellige gloed van een haardvuur
en de betoverende stilte van vallende sneeuw. Op muziek natuurlijk! In de verte de geur van chocolademelk …

Zondag 2 maart 2014 om 15 uur: Pietje Puk en het pannenkoekenspook (vanaf 3 jaar) - 6 EUR vvk / 8 EUR add

In Keteldorp gaat alles zijn gangetje. Pietje Puk brengt de post rond, Jan Knalpot herstelt lekke autobanden en Agent Langdraad
doet een dutje op het politiekantoor. Alleen Bakker Fijnebol is er niet. Hij is op reis naar IJsland om verse ijsjes te halen. En omdat
er een hele week geen slagroomtaartjes zijn, bakt Pietje Puk voor iedereen overheerlijke pannenkoeken. Alle Keteldorpenaars
zijn er dol op en eten van ‘s morgens tot ‘s avonds hun buikje rond. Tot er op een nacht op geheimzinnige wijze een stapel
pannenkoeken verdwenen is...

Woensdag 9 april 2014 om 15 uur: De Riddershow: Pas geridderd (vanaf 3 jaar) - 6 EUR vvk / 8 EUR add

Ridder Jan en Ridder Marc zijn net tot ridder geslagen. Hun kasteel vol gangen en diepe ruimtes lijkt wel een doolhof, en op zoek
naar elkaar, tuimelen ze van de ene vreemde situatie in de andere. Ridder Jan droomt reeds van draken verslaan en Ridder Marc
van Fifi en jonkvrouwen. Ze popelen vooral om als ridders te strijden en voor ze het weten staan ze oog in oog met geslepen
zwaard!
De kinderen worden telkens verwend met een gratis pannenkoek en grime.

b

Blues in the Box

8 EUR/avond
20 EUR /abonnement voor de 3 avonden

Donderdag 28 november 2013 om 20.30 uur: Howlin’ Bill

Al dik tien jaar timmert Howlin’ Bill aan de weg. Ze spelen hoofdzakelijk eigen werk en spelen naar eigen zeggen Rhythm ‘n’
Roots: een mix van swing, boogie, rock, rockabilly en blues. Het eerste album werd lovend onthaald in 2003 en in 2006 leerde
het grote publiek hen kennen met het album Strike. Ze toerden intussen in gans Europa en speelden onder andere twee keer op
het bluesfestival van Peer, en in 2011 schopten ze het tot de finale van de European Blues Challenge in Berlijn. Een wedstrijd die
ze met glans wonnen en waardoor vele deuren zich openden. Live staat Howlin’ Bill voor een muzikale omzwerving doorheen
alle Rhythm ‘n’ Roots stijlen, de strakke ritmesectie van Uncle T en Waylon Waters aangedikt met de opzwepende gitaarsolo’s van
Little Jimmy en de diepe stem en de huilende mondharmonica van Bill zorgen voor een explosieve en onvergetelijke ervaring …

Donderdag 5 december 2013 om 20.30 uur: Tommy & the Wildflowers

An electro-acoustic power trio.
Tot op heden werkte Tommy Vlaeminck vooral achter de schermen bij diverse muzikale projecten van eigen bodem. Zowel binnen
het commerciële als het alternatieve circuit heeft hij als songwriter reeds een mooi palmares. Als gitarist is hij o.a. te horen op
albums van “Silverene”, Tom Van Landuyt, Roel Vanderstukken en nog vele andere artiesten. Anno 2013 toert Tommy (gitaar en
zang) met zijn trio door Vlaanderen en Nederland. Samen met drummer Tim Deblauwe en bassist Eric Vandekerckhove brengt hij
een mix van eigen composities en verrassende bewerkingen van enkele parels van songs.
Dit drietal zet de tent wel degelijk in vuur en vlam met strak gitaarwerk, pakkende vocalen en een wel zeer groovy ritmesectie.

Donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur: Benson Blues Trail

Benson Blues Trail speelt oude blues met een streepje power en met veel respect voor de oude bluesmeesters! Deze band rond
frontman en zanger Jan Bruynooghe staat garant voor een avondje old school blues ambiance!

b

Jazz in the Box

Donderdag 27 februari 2014
Donderdag 6 maart 2014
Donderdag 13 maart 2014

10 EUR/ avond
25 EUR /abonnement voor de 3 avonden

In het voorjaar wordt voor de 4e keer het kleinschalige en intieme jazzfestival Jazz in the Box georganiseerd.
De voorbije jaren speelden hier o.a. The Smoky Midnight Gang, Jimmy Molière, Ragini Trio, Maarten Decombel en vele anderen.
Het programma wordt bekendgemaakt in het najaar, tickets kosten 10 EUR en een abonnement voor de drie concerten is er al voor 25 EUR.

