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 www.atheneum-brakel.be 

 

 

Cultuuragenda 

2019 – 2012 

2e en 3e graad 

5 events, 5 keuzes! 
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1. Wie zijn we en wat is ons doel? 

 

Wij zijn de werkgroep cultuur.  

Ons doel is kort gezegd: alle leerlingen van de tweede en 

derde graad warm maken voor verschillende vormen van 

kunst en cultuur, zoals beschreven in de visietekst van 

onze school. 

 

2. Hoe werkt de cultuuragenda?  

 

Op vrijwillige basis. We selecteren enkele mooie 

voorstellingen/evenementen. 

Jij vult het strookje in en geeft dat, samen met het geld, in 

gesloten omslag mee naar school. 

Wij reserveren de tickets, zorgen voor vervoer en 

begeleiden je mee naar de culturele centra. 
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De selectie van dit jaar: 

 

vrijdag 25/10 De Comedy Kapers Show 

zaterdag 23/11 
Opera ‘MacBeth’ (Giuseppe 

Verdi) 

vrijdag 20/12 
Toneel: Five easy pieces, 

Milo Rau 

Zaterdag 25/01 Studio Guga: ongehoord 

vrijdag 06/03 Musical: Allemaal Flandrien 
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3. Programma 2019-2020 

 

1. Comedy: Comedy Kapers Show 

 

VZW Comedy Kapers komt met iets nieuws in 2019: De Comedy Kapers 

Show. 

Niet één, maar wel zes comedians! Kortom een avond vol comedytalent 

onder begeleiding van MC Lisa D'Hondt. 

 

Wanneer? vrijdag 25 oktober 2019 om 20u15 

Waar?  
Parasol 
Pierkenstraat 9 
9620 Velzeke 

Prijs per 
ticket? 

€10 

Aantal 
beschikbare 
plaatsen? 

15 tickets 

Meer 
informatie? 

http://vzwcomedykapers.be/projects.html 
 
https://www.facebook.com/events/dancing-
parasol/comedy-kapers-
show/2481677718542048/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vzwcomedykapers.be/projects.html
https://www.facebook.com/events/dancing-parasol/comedy-kapers-show/2481677718542048/
https://www.facebook.com/events/dancing-parasol/comedy-kapers-show/2481677718542048/
https://www.facebook.com/events/dancing-parasol/comedy-kapers-show/2481677718542048/
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2. Opera ‘Macbeth’ (Giuseppe Verdi ) in de Vlaamse Opera in 

Gent 

Met Macbeth (1847) schreef de jonge Giuseppe Verdi zijn eerste 

Shakespeare-opera. Het werd een duister en demonisch werk, dat de 

bakens van het belcanto onherroepelijk verzette. Wie vorig seizoen de 

enscenering van Michael Thalheimer in Antwerpen miste, krijgt nu in 

Gent een nieuwe kans. Shakespeares Macbeth is de kroniek van een 

ondergang, ontketend door drie heksen. Zij doen een ontwrichtende 

voorspelling aan generaal Macbeth en zijn kompaan Banquo: terwijl die 

eerste ooit koning zal worden, zal de tweede koningen voortbrengen. 

Macbeth besluit het lot een handje te helpen, aangevuurd door zijn 

manipulatieve echtgenote en partner-in-crime. Al gauw ontdekken de 

twee dat ambitie een onverzadigbaar roofdier is. Naarmate ze de 

moorden aan elkaar rijgen, zinken ze steeds dieper weg in een moeras 

van macht, schuld en waanzin. 

Duur: 3 uur, incl. pauze   Italiaans met Nederlandse en Engelse 

boventiteling   

Gratis inleiding 45 min. voor aanvang van elke voorstelling. 

Wanneer? Zaterdag 23 november 2019 om 19u30 

Waar?  Vlaamse Opera, Gent 

Prijs per ticket? 12,- (richtprijs) 

Aantal 
beschikbare 
plaatsen? 

15 tickets 

Meer 

informatie? 

https://operaballet.be/nl/programma/2019-

2020/macbeth 

 

https://operaballet.be/nl/programma/2019-2020/macbeth
https://operaballet.be/nl/programma/2019-2020/macbeth
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3. Toneelstuk vrijdag 20/12: Five easy pieces - Milo Rau 

 

Kan je kinderen het leven van kindermoordenaar Marc Dutroux in scène 
laten zetten? 

In Five Easy Pieces zoekt Milo Rau de limieten op van wat 
kinderen weten, voelen en doen. Esthetische en theatrale 
vragen vermengen zich met morele kwesties: hoe kunnen 
kinderen begrijpen wat verhalen, inleving, verlies, 
onderwerping, ouderdom, ontgoocheling of rebellie inhouden? 
Hoe reageren wij als we ze scènes van geweld of liefdesrelaties 
zien spelen? Wat zegt dat over onze eigen angsten en 
verlangens? 

Wanneer? Vrijdag 20  december 2019 , 20.00 

Waar?  
NTGent schouwburg, Gent 
 

Prijs per ticket? 15,- (richtprijs) 

Aantal 
beschikbare 
plaatsen? 

15 tickets 

Meer 

informatie? 

https://www.ntgent.be/nl/producties/five-easy-

pieces-campo 

 
 

 

 

 

 

https://www.ntgent.be/nl/producties/five-easy-pieces-campo
https://www.ntgent.be/nl/producties/five-easy-pieces-campo
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4. Studio Guga: ongehoord 

We kennen Radio Guga, de band rond Guga Baul als een coverband van 

formaat. Maar momenteel werken ze onder de nieuwe naam: Studio 

Guga met een heel bijzonder nieuw verhaal.  

Hij brengt zijn eigen studioplaat uit, maar uiteraard zullen er ook 

radiosingles volgen. De vraag zal dus niet zijn: “Welke artiest doet Guga 

nu na?”, maar “Herken jij Studio Guga als je de band op de radio 

hoort?”.  

Wanneer? 25 januari 2020 om 20:00 

Waar?  
Capitole Gent  

Graaf van Vlaanderenplein 5 

Prijs per 
ticket? 

€22 

Aantal 
beschikbare 
plaatsen? 

15 tickets 

Meer 
informatie? 

http://www.capitole-gent.be/nl/kalender/2019-
2020/studio-guga 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capitole-gent.be/nl/kalender/2019-2020/studio-guga
http://www.capitole-gent.be/nl/kalender/2019-2020/studio-guga
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5. Musical ‘Allemaal Flandrien’ in het cultureel centrum Zoetegem 

(Zottegem) 

Na het grote succes van de Egmont-musical waagt het Zottegemse 

productiehuis Pijkenzot zich aan een nieuwe musical: ‘Allemaal 

Flandrien’.  

‘Allemaal Flandrien - de musical’ neemt ons mee naar de wereld van 

afzien en uitblinken, ook wel de koers genaamd. De musical vertelt een 

Vlaams koersverhaal en neemt ons mee op Vlaamse wegen en kasseien.  

Opgelet, deze voorstelling is niet enkel geschikt voor wielerfanaten, 

maar ook voor sporthaters!  

Laat je dus mee op sleeptouw nemen door het peloton en trek alvast je 

muzikale koersbroek aan. 

 

Wanneer? Vrijdag 6 maart 2020 om 19u45 

Waar?  

Zaal CC Zoetegem 

Hospitaalsteeg 

9620 Zottegem 
 

Prijs per ticket? 8,- (richtprijs) 

Aantal 
beschikbare 
plaatsen? 

15 tickets 

Meer 
informatie? 

https://www.pijkenzot.be/allemaal-flandrien-de-
musical/   
 

 

 

  

https://www.pijkenzot.be/allemaal-flandrien-de-musical/
https://www.pijkenzot.be/allemaal-flandrien-de-musical/
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Hoe inschrijven? 

Vul zo vlug mogelijk onderstaand strookje thuis in en geef het de 

eerstvolgende les af aan één van de volgende leerkrachten:  (deadline: 

maandag 14 oktober) 

 

- Verliefde Jolien 

- Pandelaere Jill 

- Vander Beken Katrien 

- Verdegem Corentin 

- Langenaken Jolien 

- Denijs Stéphanie 

- Bisback Elke 

 

Ondergetekende, ouder van  

_______________________________________ 

 

Uit klas ________ 

Schrijft zijn zoon/ dochter in voor volgende 

voorstelling(en):  kruis aan wat past op de volgende 

pagina: 
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1. De Comedy 

Kapers Show 

 

2. Opera: MacBeth  

 

3. Toneel: Five 

easy pieces 

 

 

4. Studio Guga: 

ongehoord 

 

5. Musical: 

Allemaal 

Flandrien  

 

 

Van zodra de aantallen inschrijvingen in kaart zijn gebracht, 

volgt de vraag tot betaling met exacte prijs. 

Maak dit zo snel mogelijk in orde, er is een beperkt aantal 

plaatsen! 

  

 


