seizoen
2012-2013

avondvoorstellingen

Voorwoord
Beste cultuurliefhebber
Trots presenteren wij u ons aanbod voor het nieuwe seizoen 2012-2013.
Met blues, jazz, comedy, theater, pop, film en klassiek gaan we opnieuw erg breed
en hopen wij u ook enkele keren flink te kunnen verrassen.
Wij kozen zowel voor aanstormend talent als voor vaste waarden, wat zorgt voor
een divers maar pittig totaalpakket waar wij u graag tot verleiden.
Wij zijn alvast klaar om er een onvergetelijk seizoen van te maken.
Het is dan ook onze hoop, u meermaals te mogen verwelkomen in ons centrum!

Eddy Gryson
voorzitter
autonoom gemeentebedrijf MEC Staf Versluys

b

Jacques Deroo
schepen van cultuur

Vrijdag 28 september 2012 om 20 uur

Brassband Leieland

Kaarten en abonnementen
>> AGB Staf Versluyscentrum
Kapelstraat 76 – Bredene
ma-vr: van 9 tot 12 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 66
>> 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.

11 EUR (zijbeuk-balkon)
13 EUR (middenbeuk)

Brass Band Leieland staat onder de vaste leiding van Wouter Loose. De leden van Leieland zijn
koperblaasliefhebbers van het zuiverste water: nagenoeg iedereen combineert zijn of haar lidmaatschap bij
een fanfare of harmonieorkest uit de Zuid-West-Vlaamse regio met een vast zitje in Brass Band Leieland. De
gedrevenheid en de vakkennis van de dirigent en het aanstekelijke enthousiasme van zijn muzikanten staan
garant voor succesvolle en gesmaakte optredens.
Geen kortingen van toepassing
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Vrijdag 12 oktober 2012 om 20 uur

Scala & Kolacny Brothers

Foto: Alex Vanhee

30 EUR

Het Vlaamse meisjeskoor Scala zal een gloednieuw en verrassend concert brengen. Na een lange reeks
optredens in (onder meer) de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Spanje heeft Scala niet alleen een
heleboel nieuwe nummers klaar. Ook de ‘look’ van Scala zal anders zijn. Zo wordt de nieuwe show onder meer
uitgewerkt op vlak van bewegingsexpressie en ook licht, video en decor worden in een fascinerend, nieuw
kleedje gestoken. Scala wil de Vlaamse fans graag laten proeven van de nieuwe artistieke invalshoeken op
het podium. Dus ook iedereen die “Scala & Kolacny Brothers” al eerder aan het werk zag, kan zich in Bredene
aan het ‘nieuwe Scala 2012’ verwachten!
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Vrijdag 19 oktober 2012 om 20 uur

Saint-Marteau se fait Gainsbourg

11 EUR (zijbeuk-balkon)
13 EUR (middenbeuk)

Dé muzikale revelatie van het seizoen…
Omringd door rasmuzikanten als Isolde Lasoen (drums), Bruno Coussee (bas), Ben Van Camp (gitaar) en Luk
Vermeir (toetsen), brengt zanger Saint-Marteau een originele selectie uit het oeuvre van deze legendarische
auteur en componist, gaande van de grote hits tot onbekend en zelfs onuitgegeven werk!!!
Ook de grootste Gainsbourgfans zijn aangenaam verrast.

2012
2013

avond
b

Woensdag 31 oktober 2012 om 20 uur

Kurt Defrancq:
‘Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus’

11 EUR (zijbeuk-balkon)
13 EUR (middenbeuk)

“Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus” is meer dan zomaar een eenvoudige theateradaptatie van
het succesboek van John Gray. Het idee komt van één man, Paul Dewandre na 10 jaar conferenties en
workshops te geven over de relaties tussen mannen en vrouwen. Na meer dan 4 jaar van uitzonderlijk succes
over de grenzen heen, komt de voorstelling eindelijk naar Vlaanderen.
De voorstelling zet de normale theatercodes op z’n kop. De acteur – Kurt Defrancq – is slechts een “decoder”
die de aanwezige koppels een sleutel geeft om – eindelijk – met elkaar te praten en elkaar te verstaan.
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Zaterdag 10 november 2012 om 20 uur

11 EUR (zijbeuk-balkon)
13 EUR (middenbeuk)

Foto: Greetje Van Buggenhout

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?
CHAOS is grotendeels afhankelijk van en ontvankelijk voor het nu. Elke avond is anders en ontstaat op het
moment zelf. Alleen Thomas’ warrige geest die het overzicht kan bewaren. Dat maakt de show onvoorspelbaar,
ontwapenend en onverdeeld grappig tegelijk.
CHAOS is Thomas’ derde zaalshow. Zijn vorige werd in De Standaard omschreven als “een brok onversneden
stand-up, zoals we dat kennen van de grote Engelse en Amerikaanse comedians”. De DVD werd in dezelfde
krant bekroond met 4 sterren. In 2011 stond Thomas zijn comedycollega’s Bert Gabriëls en Henk Rijckaert bij
in het derde seizoen van ‘Zonde Van De Zendtijd’ (Canvas).
OPEGELET! DE VOORSTELLING BEGINT STIPT!
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Dinsdag 27 november 2012 om 20 uur

7 EUR

Tableau nr. 1: ‘Marathon Five-O’
De langverwachte opvolger van ‘Marathon’ met Bert Cosemans en Bart Van Avermaet.
Fred en Bob zijn TERUG! Vele jaren zijn voorbijgegaan sinds ‘de mannen’ de marathon NIET samen liepen.
Beiden zijn net VIJFTIG geworden!
Na jaren komen de twee oude vrienden elkaar terug tegen en om een of andere absurde reden besluiten ze
opnieuw samen te trainen. En deze keer zal het hen goed doen. En deze keer zal het hun leven veranderen.
En deze keer wordt het een TRIATLON!!!
Marathon Five – O: een komedie over vriendschap en obsessie. Een ‘must’ voor alle joggers en lamzakken!
Niet in het abonnement
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Zaterdag 1 december 2012 om 20 uur

11 EUR vvk / 13 EUR add

Het Symfonisch Orkest van de VUB: ‘Mancanza’

Studenten, werkzoekenden, senioren
en leden VC De Fakkel: 6 EUR vvk / 8 EUR add

Een vaste waarde in ons programma. Het orkest, onder leiding van charismatische dirigent Jurgen Waeyenberg
brengt opnieuw een uitgekiend programma van woord en muziek.
Le ‘Mancanza’ is uit het Italiaans ontleend, en wil zoveel zeggen als afwezigheid, missen, ontberen, behoefte
aan, dwaling, gebrek, gemis, krapte, schaarste, tekort, tekortkoming, vergissing.
Geen kortingen van toepassing
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Vrijdag 25 januari 2013 om 20 uur

13 EUR

Nieuwjaarsconcert Panache in organisatie van vzw Welzijnswerking
Op 25 januari trakteren we u op een bruisend nieuwjaarsfeest vol heerlijke muziek. Het orkest Panache
verwent u als een echte gastheer met Weense walsen en een gevarieerde cocktail van feestmelodieën. Alles
stijlvol geleid en met een kwinkslag gepresenteerd door Dirk Boehme, en daarmee vergeten we nog zijn
prestaties als chansonnier te vermelden.
Geen kortingen van toepassing

dvoorstellingen
b

Vrijdag 1 februari 2013 om 20 uur

Sportstories On Tour

13 EUR (zijbeuk-balkon)
15 EUR (middenbeuk)

Vreugde en verdriet liggen nergens zo dicht bij elkaar als in topsport.
2012 was een TOPJAAR met ondermeer de Olympische Spelen en het EK Voetbal.
Stef Wijnants, de presentator van het alombekende Sportweekend op Eén, brengt LIVE de beste sportverhalen
en prestaties van 2012.
Samen met befaamde sportcolumnisten en -liefhebbers als Michel Wuyts, Peter Vandenbempt, Luk Alloo, Ann
Van Elsen, Ivan Sonck en Jasmine Vangrieken trekt Stef met zijn live caravan door Vlaanderen.
Het uitgebreide beeldmateriaal wordt bovendien van ironische commentaar voorzien door de onnavolgbare
Chris Picavet. En dat er wel meer mag gelachen worden, daarvoor zorgt de sportcabaretier van dienst, een
rol die afwisselend zal worden ingevuld door diverse bekende comedians.
Bovendien wordt het publiek telkens verrast met een live-interview met een lokale sportpersoonlijkheid.
Elke avond zal dus uniek zijn!!! Mis deze kans niet om het topsportjaar 2012 te herbeleven in woord en beeld.
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Zaterdag 9 februari 2013 om 20 uur

20 EUR

Foto: Johan Jacobs

De Nieuwe Snaar: ‘Koñec’
De Nieuwe Snaar is zonder meer één van de opmerkelijkste acts die rondloopt in de Lage Landen. In
haar 30-jarige geschiedenis maakte De Nieuwe Snaar 11 volwaardige theatervoorstellingen, speelde
ruim drieduizend zeshonderd (3.600!) concerten in binnen- en nabije en verre buitenlanden en heeft een
repertorium van om en bij de 200 liedjes, stunts en sketches…
Van verstilde emotie tot vrolijke chaos.
Het mooiste orkest van de wereld met een duizelingwekkend instrumentarium waaronder heel bizarre
muziekmachines, geeft de laatste ronde.
Zo wordt het mooiste van 2012-1982 weer een nieuwe voorstelling die voor sommigen een verrassend
weerzien met oude bekenden zal inhouden en voor vele anderen dan weer een verbazende ontdekking van
onbekend muziek- en ander materiaal: een theatraal lunapark met een achtbaan van instrumenten.
Bijna niet te geloven dat De Nieuwe Snaar ermee ophoudt... Welke groep kan ooit hun plaats opeisen?”
(Gunther Van Assche in De Morgen ****)
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Donderdag 4 april 2013 om 20 uur

5 EUR

Filmfestival Delicatessen

Foto: Filip Naudts

Een selectie van Belgische kortfilms, allen bekroond in binnen- en of buitenland.
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Dinsdag 30 april 2013 om 20 uur

Bert Kruismans: ‘Vaderland’

11 EUR (zijbeuk-balkon)
13 EUR (middenbeuk)

Vaderland? Als in: “Het land dat wij van onze vaders geërfd hebben?” Bestaat dat eigenlijk nog? Bert
Kruismans is op zoek naar het antwoord. “Ondertussen hebben mijn zonen de leeftijd waarop ze zich
afvragen wat wij aan hun generatie zullen doorgeven. Wat moet ik dan antwoorden?”
Het wordt alweer een uniek spektakel van Vlaanderens meest spitsvondige comedian. Speciaal voor deze
show componeert hij een aantal nieuwe liedjes die hij ook zelf live zal brengen om zo een nieuw genre te
lanceren: de stand-upmusical.
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Vrijdag 24 mei 2013 om 20 uur

NTGent: ‘Een lolita’

13 EUR (zijbeuk-balkon)
15 EUR (middenbeuk)

Verboden liefdes zijn van alle eeuwen. Maar een van de meest complexe, en meest problematische, is zonder
twijfel die tussen een volwassene en een jonge puber.
Prille tieners dus, in het scharniermoment tussen kindertijd en volwassenheid. Sinds de beroemde roman
uit 1955 van Vladimir Nabokov is ‘Lolita’ als type kindvrouwtje intussen zelfs een archetype geworden. Voor
deze creatie schrijft Bernard Dewulf, auteur en dramaturg bij NTGent, twee monologen die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Els Dottermans speelt een vrouw die terugkijkt op haar verboden relatie als jong
meisje met een oudere meneer. Frank Focketyn speelt een oudere man die terugkijkt op een even ongrijpbare
als schuldige als paradijselijke tijd.

avondvoorstellingen
b

Vrijdag 7 juni 2013 om 20 uur

13 EUR (zijbeuk-balkon)
15 EUR (middenbeuk)

Festifolk 2013

Naar jaarlijkse gewoonte serveren wij u 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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Blues in the Box

22 EUR /abonnement voor de 3 avonden

Dinsdag 06 november 2012 om 20:30 uur - Hideaway - 8 EUR

Hideaway viert zijn 25 jarig lustrum.
Hideaway, de bluesband met Brugse roots, bestaat 25 jaar. Om hun 20-jarig jubileum te vieren heeft de groep de langverwachte
live-cd uitgebracht: 76’51” LIVE. Hideaway tourde in Frankrijk, Zweden, USA, Canada en vele andere landen en nu zijn ze ook te
gast in Bredene voor een stomend concert met stevige bluesrock waar de gitaar centraal staat.

Dinsdag 13 november 2012 om 20:30 uur - Long Tall Danny & His Blues Combo - 8 EUR

Long Tall Danny staat voor no-nonsense blues gebaseerd op de zwarte blues uit de jaren ‘50, aangevuld met elementen uit
country, jazz, soul en funk die uit diezelfde periode voortvloeiden. De keuze voor het genre leunt dicht aan bij de leefwereld van
zijn grote helden zoals Muddy Waters, Son House, Big Bill Broonzy, John Lee Hooker, Elmore James en nog vele anderen.
Blues ligt hem na aan ‘t hart en hij doet niets liever dan dit met liefhebbers en geïnteresseerden delen. Live spat de energie van
het podium!

Dinsdag 20 november 2012 om 20:30 uur - Steve Wynn & Piv Huvluv ‘When you smile’ - 10 EUR

Piv Huvluv – muziekfreak sinds mensenheugenis – trok zijn stoute schoenen aan en stapte resoluut op Steve Wynn af – één van
zijn favoriete singer-songwriters en ex-frontman van de legendarische Amerikaanse gitaarband The Dream Syndicate dat met
een mengeling van roots, gitaarrock en psychedelica aan de wieg stond van de alternatieve rock.
‘When you smile’ is een unieke joint venture tussen rock en comedy, een verrassende theatercocktail waarin de songs van Steve
Wynn in een intieme setting vloeiend aan elkaar geregen worden met de maffe en ontwapenende comedy van Piv Huvluv.
Een unieke kans om deze internationaal geprezen muzikant live aan het werk te zien.
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Jazz in the Box

Donderdag 14 maart 2013 om 21 uur - Maarten Decombel Trio

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

Hoewel zijn wortels in de folk en traditionele muziek liggen, begeeft snarenpoëet Maarten Decombel zich onder eigen naam
naar een veel persoonlijker universum. De inspiratie voor dit programma stond jarenlang te pruttelen op een laag vuurtje in
de stoofpot van Maartens brein en wordt vandaag mee op smaak gebracht door drummer Louis Favre (F) en contrabassist Rui
Salgado (Port). De melodieuze schrijfsels bevinden zich op het kruispunt van jazz, folk en klassiek en vormen het vertrekpunt van
een avontuurlijke reis op de golven van hun verbeelding.
Het trio won in 2012 het concours van New Port Jazz, en speelde in het voorprogramma van het Brussels Jazz Orchestra.

Donderdag 21 maart 2013 om 21 uur - Conny Clement Quintet

Conny Clement doorzwom in haar carrière al vele watertjes maar vond uiteindelijk haar ware roeping in de jazzwereld. Haar
uitstekende quintet staat voor klassevolle, zwoele en exotische Bossa Nova. Bossa Nova vond zijn oorsprong in de fifties in
strandbars van Brazilië, is losjes gebaseerd op het samba ritme en is tot op de dag van vandaag één van de meest opwindende
stromingen in de jazz. Een concert om naar uit te kijken.

Donderdag 28 maart 2013 om 21 uur - The Smokey Midnight Gang

Niemand heeft de blues als the Smoky Midnight Gang in de buurt is. Hun opgewektheid en humor werken aanstekelijk en hun
vriendschap is hartverwarmend. Met hun maffioso streepjespakken, hun two-tone shoes, borsalinohoeden en hun haar strak in
de gel is een nacht met de gangsters niet alleen een weldaad voor het oor maar ook voor het oog. Hun filosofie is plezier. Ze zijn
er om jullie een lach op het gezicht te toveren en hun liefde voor deze muziek uit te stralen naar het publiek. Kortom de gekste
groep muzikale maffiosi van België en alom, met eigenzinnige interpretaties van standards uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50. Met twee
fantastische live danseressen!

Foto: Dimitri Lowette

