N°02

Cultuurmagazine Stad Peer

biccpeer.be

Editie mei 2022

Coververhaal

LIEVE
BLANCQUAERT
OVER M, V EN X
p. 4

5 vragen aan

Podium

Portret

GREET SCHOOFS
& EVI HOYDONKX

FLORIS AND
THE FLAMES

MARC
SWERTS

p. 8

p. 11

p. 15

Met in het midden een extra bijlage: programma Jongerencentrum De Bak

Voorwoord

DYNAMIEK

Dit BICC-magazine is
een uitgave van Stad Peer.
Redactieadres:
Zuidervest 2a,
3990 Peer,
info@peer.be
Colofon

Een voorwoord: een uitgelezen
kans om even stil te staan hoe
corona niet enkel ons sociaal
leven kaapte, maar ook onze
woordenschat. Het land ging
‘op slot’. We wurmden ons in
een ‘keurslijf van maatregelen’.
We introduceerden nieuwe
woorden als ‘anderhalvemeterregel’.
Met deze brochure kiezen we
resoluut voor een schone lei. We
ruilen deze statische woorden met
alle plezier in voor leukere exemplaren. Want met de radartjes die
stilletjesaan weer in gang schieten
is ‘dynamiek’ een alternatief dat er
vanzelf uitrolt.
En die dynamiek zit stevig verweven
in dit programma. Zo zijn de dynamische dorpen hét voorbeeld van
hoe wonen en (be)leven met elkaar
verbonden kunnen worden. We
popelen ook om de samenwerking
met jonge partner De Bak verder
uit te diepen en onze werkingen te
versterken. En uiteraard blijven we
Steven Matheï
Burgemeester
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Peerse organisaties en Peers talent
ondersteunen, zoals onder andere
bij het project Made in Peer.
En tot slot. Hoewel deze brochure al
een mooi aanbod heeft, is deze nog
niet ‘af ’. Want zoals het een goede
dynamiek betaamt, staat niet alles
in steen gebeiteld. Leg de brochure
niet ver weg, maar hou ook onze
nieuwsbrieven en sociale media
in het oog. Want de onverwachte
activiteiten, leuke verrassingen en
de terug-van-weggeweest spontaniteit zijn weer binnen handbereik.
En dan bedoelen we wel degelijk
minder dan anderhalve meter.
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LIEVE
BLANCQUAERT
OVER M, V
EN X
Je ziet niet vaak dat een
koppel in hetzelfde jaar, elk
met een eigen programma,
het BICC doet vollopen.
Lieve Blancquaert en Nic
Balthazar zijn zo een koppel.

Tekst & beelden: Ben Creemers
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IK VIND
HET ALTIJD
INTERESSANT
OM VRAGEN
TE KRIJGEN,
OF KRITIEK.
DAN VOEL JE
TENMINSTE
HOE IETS
BINNENGEKOMEN
IS EN KAN JE ER
VAN LEREN.
Lieve Blancquaert

Lieve - gelauwerd fotografe en tv-maker - bezoekt Peer
dit najaar met een voorstelling over haar jongste documentaireserie die ze maakte voor Eén. Haar partner Nic
- regisseur van maatschappelijk geëngageerde films als
‘Ben X’ en ‘Tot Altijd’ - deed het dit voorjaar met zijn
interactieve versie van het ‘Klimaatbetoog’.
Hierin legt hij uit waarom hij zich zorgen maakt, wat
het gevaar is van de klimaatverandering en waarom de
oplossingen veel hoopvoller, aangenamer en haalbaarder
zijn dan vaak wordt voorgesteld. Lieve is alvast mee, dat
blijkt wanneer ze geruisloos komt aangereden in haar
elektrische wagen. “Ik heb totaal niets met auto’s,” vertelt
ze later, “maar het is een noodzakelijk kwaad met een beroep als het mijne.” Maar ook: “Nic is veel positiever dan
ik. Ik zeg dingen zoals: ‘De mensheid is het niet waard
om gered te worden’, en dan wordt hij heel kwaad.” (lacht)
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Coververhaal

We hebben soep, brood en kaas
voorzien. Gember en kokosmelk
zijn optioneel, die vallen immers
niet bij iedereen in de smaak. Lieve
is echter volleerd wereldreiziger en
kijkt niet op van een beetje gember
meer of minder. Voor haar nieuwste programma ‘Let’s talk about sex’
doorkruist ze opnieuw de planeet
van Japan, over Saoedi-Arabië, tot
Thailand, Brazilië, Nigeria en IJsland. Daar onderzoekt ze hoe men
op al die verschillende plekken en
culturen omgaat met liefde, relaties,
gender en seks.
Dit najaar ben je te gast in
het BICC in Peer.
Wat mogen we verwachten?
“Ik geef een lezing met foto en
video, een persoonlijke kijk op de
tv-reeks. Als televisiemaker moet
je de kijker niet lastigvallen met je
eigen mening, maar in lezingen vind
ik dat wél leuk om te doen. Wat vind
ik zélf van al die genders? Hoe gaan
we met elkaar om als man, vrouw,
x …? Achteraf is er steeds tijd voor
een gesprek met het publiek. Ik vind
het altijd interessant om vragen te
krijgen, of kritiek. Dan voel je tenminste hoe iets binnengekomen is
en kan je er van leren.”
De oorlog in Oekraïne woedt volop
en het duurt dan ook niet lang voor
het ter sprake komt. Lieve: “Poetin
is een echt ‘mannetje’. Hij denkt heel
erg in man/vrouw, we mogen niet
onderschatten hoe dat hem bepaalt.
Het was ook frappant om te horen
dat in Oekraïne alle mannen moeten blijven om te vechten. Dan vraag
ik mij af: stel dat het hier gebeurt?
Wat verwachten wij van onze
mannen? Zouden wij dat opeisen?
Daar gaat het ook wel over. Hoe
staan mannen, vrouwen en x’en
tegenover elkaar. En wat dat betekent voor de economie, de maatschappij, met één grote conclusie:
hoe meer gelijkheid, hoe gelukkiger
de maatschappij kan zijn.”
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IJsland lijkt op tv wel
het beloofde land in
vergelijking met de
andere locaties?
“Niet het beloofde land, maar
de manier waarop men met
gender omgaat in IJsland is
voor mij echt een eye opener
geweest. Eén van de mooiste voorbeelden vind ik hoe
ze omgaan met mensen die
uit elkaar gaan. Ik zeg niet
dat het goed is als mensen
uit elkaar gaan, maar het is
wel heel slecht als mensen
uit elkaar gaan en ze in een
soort oorlogssituatie terecht
komen, terwijl ze wel samen een kind hebben. Dat
is iets wat daar blijkbaar niet
gebeurt en dat heeft veel te
maken met gendergelijkheid.
IJslanders krijgen vaak al heel
vroeg een kind, in het begin
van hun twenties: ze zijn verliefd en ze maken een kind.
Op hun 25 maken ze met
iemand anders een kind en
op hun 30 nog ergens anders.
Maar ze spreken het woord
scheiding niet uit, ze spreken
van ‘extended families’. Hier
in Vlaanderen gaan we ook
allemaal uit elkaar - 3 van de
5 blijft niet samen - maar hier
leidt dat vaak tot problemen.
Waarom kunnen wij dat ook

niet? IJsland heeft natuurlijk
een enorm voordeel, ze zijn
een eiland. Ze hebben een
totaal andere geschiedenis,
waar vrouwen altijd al een
belangrijke rol speelden in de
economie. De mannen waren maanden weg op zee, de
vrouwen moesten én mochten zelf sterk zijn. Mentaal én
fysiek. Bij ons mogen vrouwen
niet te sterk zijn. Een beetje
kwetsbaar, geen manwijf,
dat vinden wij aantrekkelijke
vrouwen. Dat is ok, maar dat
zegt ook veel. Hier willen we
vrouwen beschermen, maar
beschermen heeft ook steeds
met macht te maken. In IJsland zijn de vrouwen heel
sterk en de mannen vinden
dat prima. Maar zoiets vraagt
tijd. Dat is een evolutie.”
Brazilië, Japan en Saoedi-Arabië passeren ook nog
de revue, maar daarvoor zal
je zelf naar het BICC moeten
afzakken. We willen ook nog
weten wat ze vindt van culturele centra, nu ze er toch vaak
vertoeft.
Lieve: “De max! Vaak is dat
het hart van een gemeente.
Stel je voor dat er dat niet
is, neem dat weg, wat is er
dan nog voor de mensen?

Hetzelfde met bibliotheken,
die zijn ook mega belangrijk. Mijn mama is 90 jaar,
maar gaat wekelijks naar
de bibliotheek in Wetteren.
Daar ontmoet ze mensen
en ze leest er de Humo aan
een tafel. Dat is haar plekje.
Vaak gaat ze ook nog naar
het cultureel centrum. Daar
zitten mensen van 90, maar
evengoed van 16 en van 12.
Dat is een heel belangrijke
ontmoetingsplaats. Als je dat
wegneemt, neem je heel veel
weg. Wie heeft er dan nog
recht op cultuur? Alleen de
mensen in de stad? Dat zou
belachelijk zijn.
Vooral in landelijke gemeentes is zo een cultureel
centrum heel nuttig. In de
steden heb je theaters, Gent
heeft zelfs geen cultureel centrum. Daar is geen nood aan.
Maar een goed theaterstuk
dat naar Peer komt, dat wil
je toch zien!?”
Lieve Blancquaert Let’s talk about sex
Dinsdag 15 november 2022
20.30 uur
7 euro – 5 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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5 vragen aan ...

GREET SCHOOFS
& EVI HOYDONKX
Tekst: Marnick Claes

1
Wij zijn…

Greet Schoofs (54), geboren en
getogen in Peer in een zeer muzikale
familie en Evi Hoydonkx (43), sinds
2006 wonende in Wijchmaal en
al op jonge leeftijd in de muziekwereld gestapt.

4

“We zijn
concertbuddies,
met dezelfde
mentaliteit.”

2
Wij hebben elkaar
leren kennen ….

In de Peerse Harmonie. Het klikte
meteen. We vinden bijvoorbeeld
dezelfde muziek mooi. Greet speelt
dwarsfluit en Evi speelt piccolo. We
hebben een grote passie voor ons instrument. Intussen zijn we concertbuddies, met dezelfde mentaliteit.

8

Waarom een
Deusterconcert?

Als je een grote passie hebt, wil
je dat ook delen met anderen. Een
Deusterconcert is een ideaal platform om passie te delen en een echte
uitdaging.

5
3
Dwarsfluit en piccolo,
waarom …?

Greet: “Mijn interesse voor de
dwarsfluit is er al sinds ik 9 jaar was.
De klank van dwarsfluit vind ik geweldig, ook in combinatie met andere instrumenten.” Evi: “Een passie
voor een instrument is moeilijk te
beschrijven. Je hoort het geluid dat
het instrument produceert en je
bent meteen overtuigd dat dat jouw
instrument zal worden. Dat gevoel
zit meteen juist.”

Wat mogen de toeschouwers
verwachten?

Greet brengt stukken van o.a. Bach
en Debussy, Evi kiest voor o.a.
Amanda Harberg en Alan Ridout.
Deusterconcert
Donderdag 7 juli 2022
20.30 uur
10 euro – 8 euro (Pieterpas)
Drankje inbegrepen
Sint-Hubertuskerk Erpekom,
Erpekommerweg
I.k.v. Dynamische Dorpen

Kijken & Luisteren
Familie

21
/05

Kijken & Luisteren
Deusterconcert

18
/08

© Hanne Kelchtermans

25
/09

Kijken & Luisteren
Deusterconcert

© Koen Broos

BOEKSTARTDAG

JEROEN SOORS &
CEDRIC HONINGS
IT TAKES TWO
TO TANGO

ATELIER ANIMA:
ZINGENDE SNAREN

Boekstart wil (groot)ouders
samen met hun baby of peuter
laten genieten van boeken. Wat je
vroeg leert, leer je voor het leven.
Door jonge kinderen te laten
kennismaken met boeken, gaat
er een wereld van verbeelding én
nieuwe woorden voor hen open.

Jeroen en Cedric leerden elkaar
in januari ’22 kennen tijdens
de voorbereidingen voor het
Noorderklankenconcert Wood,
strings and fire, in kader van het
project Made in Peer. De klik was
er meteen en dus bereidden ze met
plezier een intiem Deusterconcert
voor.

Anima Eterna gunt je met deze
concertreeks een uitzonderlijke blik
in de werkplaats van het orkest. De
historische instrumenten lijken net
van de draaibanken te zijn gerold.
Giovanni Antonini is één van de
nieuwe dirigenten die de komende
seizoenen met Anima Eterna aan de
slag gaat. Hij heeft een vraag: hoe
klonk het echte, historische belcanto
van Rossini en Bellini? Dit draait
voor hem niet alleen om de zangers,
maar ook om de instrumentalisten.
Kunnen ook de strijkers zingen zoals
de operadiva’s van toen? Antonini
gaat samen met Anima Eterna op
verkenning, ter voorbereiding van
het belcanto-project dat in januari in
première gaat. Geen beter oefenterrein
dan de wervelende Sonata a quattro
van Rossini, de zoetgevooisde
kwintetten van Luigi Boccherini en
pianomuziek van Mozart, Rossini’s
grote jeugdheld.

(0-3 JAAR)

We toveren het BICC om tot een
paradijsje voor onze allerjongste
bezoekers: samen boekjes lezen,
wiegen op muziek, naar verhaaltjes
luisteren, samen op avontuur gaan
in de bib.
Alle Peerse kinderen tussen 0 en 3
jaar oud zijn welkom, samen met
hun (groot)ouders, meters, peters,
broertjes en zusjes.

Verwacht je aan een verrassend en
gevarieerd programma van o.a. de
componisten Piazzolla, Morricone
en Rodrigo. Laat je onderdompelen
in de mooie klanken van hobo
en gitaar, een hartveroverende
combinatie.
Jeroen Soors is solohoboïst in het
Nederlands Philharmonisch Orkest
en het Nederlands Kamerorkest.
Cedric Honings studeert gitaar aan
het Koninklijk Conservatorium van
Brussel en treedt regelmatig als solist
op met diverse orkesten.

Een organisatie van Atelier Anima
Eterna i.s.m. BICC

Zaterdag 21 mei 2022
Doorlopend van 9 tot 12 uur

Donderdag 18 augustus 2022
20.30 uur

Zondag 25 september 2022
15 uur

Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis

10 euro – 8 euro (Pieterpas)
Drankje inbegrepen
Sint-Trudokerk Grote-Brogel,
Pastorijstraat
I.k.v. Dynamische Dorpen

20 euro – 12 euro (Pieterpas)
Drankje en hapje inbegrepen
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen kerk, Lindedorp 37
I.k.v. Dynamische Dorpen
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Kijken & Luisteren
Muziek

MUIL
PEER
Stadsfestival,
clubconcerten,
jongerenactiviteiten

10

10
/09

Muilpeer is het jongerencollectief
dat zijn schouders zet onder het
jaarlijkse gratis stadsfestival,
verschillende clubconcerten
tijdens het cultuurseizoen
organiseert en vanaf september
2022 ook een aantal activiteiten
zal hosten in samenwerking met
Jongerencentrum De Bak.

tot een waar fenomeen binnen de
Belgische muziekscene. De frontman
is tegenwoordig ook een graag
geziene gast bij Studio Brussel. Kan
jij het al raden?

Stadsfestival
zaterdag 10 september 2022

• Zaterdag 15 oktober 2022:
Try-out Jade Mintjens in JC De Bak
• Zaterdag 19 november 2022: TBA
• Vrijdag 10 februari 2023: TBA
• Vrijdag 24 maart 2023: TBA
• Zondag 30 april 2023: Lokale Helden

Tijdens deze 2de indooreditie
geniet je van livemuziek op twee
verschillende podia, van fairtrade
cocktails en lekkers van de
foodtrucks en van inspirerende
ontmoetingen in de gezellige
tuin van het BICC. Ontdek de
volledige line-up binnenkort
via de sociale mediakanalen
van Muilpeer. We lichten alvast
een tipje van de sluier over de
headliner. Ze stonden jaren terug
al eens op het Muilpeerpodium,
maar groeiden ondertussen uit

Kalender Muilpeer seizoen 2022 – 2023
Noteer onderstaande data alvast in
je agenda!

Hou de sociale media van
Muilpeer in de gaten voor de
concrete uren en locaties van
bovenstaande activiteiten.

Seizoensopener

FLORIS AND
THE FLAMES

HET IS MEDE DANKZIJ
WILLY FRANSEN DAT IK
VAN MIJN HOBBY MIJN
BEROEP GEMAAKT HEB
Floris Willem

Tekst: Ben Creemers

Vier Limburgse rasmuzikanten, een
arsenaal aan instrumenten met een
scheut klassieke muziek, dat is Floris and the Flames. Het had ook ‘De
Rosse Ronnies’ kunnen zijn, naast
een klassieke opleiding delen ze namelijk ook hun haarkleur. De combinatie van viool, piano, basgitaar,
drums en elektronica zorgt voor een
unieke sound en flirt met de grenzen
tussen klassiek, pop, rock en folk.
De locaties waar ze spelen, zijn al
even divers als de muziek. Van BOZAR in Brussel, naar de concertzaal
van de Wiener Sängerknaben, even
passeren in De Ideale Wereld en zo
verder naar de wereldtentoonstelling
2020 in Dubai. En nu opener van het
culturele seizoen in Peer.
Floris Willem (viool) woont en
werkt in Wenen, maar heeft een bijzondere band met Peer. Dat vraagt
om meer uitleg.

Floris: “In Peer heb ik leren noten
lezen. Ik was nog heel jong - geen
drie jaar - toen ik viool leerde spelen door mijn ouders na te spelen op
het gehoor. Net zoals kinderen een
taal leren spreken eigenlijk. Achteraf leer je dan de theorie op school,
en mijn muziekschool was in Peer.
Ik bewaar goede herinneringen aan
de lessen van Willy Fransen. Die
vond ik geweldig! Het is mede dankzij hem dat ik van mijn hobby mijn
beroep heb gemaakt. ”
Naast Floris bestaat de band uit
Gert Peeten (piano, gitaar, elektronica), Dries Peeten (bas) en Simon
Schrooten (percussie). Klassiek
geschoold, maar ze kleuren graag
buiten de lijntjes. Geholpen door
Belgisch componist Laurent Beeckmans, brengen ze eigen composities
en originele bewerkingen van klassieke meesterwerken.
Floris: “Mijn eerste optreden ooit ik was 11 - was ook in Peer. Wouter

Lenaerts dirigeerde de harmonie
van Peer en we speelden een vioolconcerto van Bach.”
Diezelfde Bach spelen ze nu ook,
maar dan in een nieuw jasje. Maar
je vindt evengoed nummers zoals
Leonard Cohen’s Hallelujah, Wintergatan’s Sommerfågel of Riverdance
op de setlist terug.
Floris: “Ik zie het als onze missie
de mensen met onze muziek en onze
optredens gelukkig te maken. Als ze
na ons optreden met een glimlach
naar buiten gaan, is onze missie geslaagd.”
Vlammen maar!
Seizoensopener
Vrijdag 30 september 2022
20.30 uur
Gevolgd door een receptie
10 euro — 8 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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Kijken & Luisteren
Lezing

10
/10

Kijken & Luisteren
Familie

15
/10

Kijken & Luisteren
Familievoorstelling

15
/10

JORIS
HESSELS
EEN KLEIN
AFSCHEID

JONGE BOEKSPEURDERS

THEATER
FROEFROE
ROODHAPJE (5+)

Joris Hessels realiseerde zich dat
hij in de loop der jaren al heel wat
dierbaren heeft verloren die er
eigenlijk wel nog zijn. Denk maar
aan alle ex-geliefden, jeugdvrienden
en oude schoolgenoten. Mensen
die ooit heel nabij waren, maar
door omstandigheden niet meer.
Allen zijn ze ergens in ons hoofd en
hart blijven hangen als onafgeronde
levens die niet hun verdiende
eindpunt hebben gekregen. In zijn
debuutroman ‘Een klein afscheid:
Veertien ontmoetingen over
afscheid nemen van mensen die er
nog zijn’ onderzoekt de acteur hoe
we afscheid nemen van mensen
die niet meer ‘in ons leven’ maar
wel nog ‘in leven’ zijn. Of hoe dat
we net geen afscheid nemen, maar
dat eigenlijk wel willen.

Nieuw in het BICC voor jonge
lezertjes van het eerste tot het
derde leerjaar!

Joris Hessels is acteur, auteur,
radio- en televisiepresentator.

Elke maand werken we rond een thema:
• 15/10 Op speurtocht
• 12/11 Mag ik meedoen?
• 10/12 Sprookjes en andere verhalen
• 14/1 Was ik maar…
• 11/2 Blind-date met boeken
• 11/3 Een strip is leuk
• 15/4 Vieze boel

Roodkapje is deze week bij haar
mama. Moeder vraagt haar een klusje
te doen. Grootmoeder is een beetje
ziek en 99 jaar. Ze woont aan de
andere kant van het bos. Roodkapje
gaat haar pannenkoeken en wijn
brengen. Het is een hele trip door
het grote bos naar Grootmoeder.
Gelukkig is Roodkapje niet bang,
ze houdt van dieren, vooral van
Eekhoorns, Konijntjes en iets minder
van Grote Boze Wolven. En wil het
toeval nu dat ze juist die tegenkomt
vandaag. Met Marianne Loots,
Thaïs Scholiers, Danaé Bosmans of
Annelore Stubbe en Gert Jochems als
acteur-zangers, live muziek van Nelle
Bogaerts (Lili Grace) en Hanne Torfs
(Fortress, Nunki, School is Cool).
Met deelname van je eigen dansende
kids op de scène maar toch vooral
een heel leuke, heerlijk geflipte, super
spannende muziektheaterversie van
Roodhapje.

Maandag 10 oktober 2022
20.30 uur

Verschillende data
10 tot 11 uur

Zaterdag 15 oktober 2022
14 uur

7 euro – 5 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis

8 euro – 6 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

12

IN HET BICC WORD
JE GROOT MET EEN BOEK
(6-9 JAAR)
ONDER DE ARM

Lezen is een feest!
Of je nu pas leert lezen of al enkele
jaren boeken verslindt, het is leuk er
steeds meer over te ontdekken. Samen
met onze vrijwilligers ga je speuren
naar en in boeken. Waarover gaat het
verhaal? Wie heeft het geschreven?
Maakt die schrijver de tekeningen
in het boek zelf? We gaan samen
lezen, voorlezen én plannen leuke
activiteiten in de bib.

100 JAAR
VTBKULTUUR CULTUURSMAKERS
PIV VERENIGT
PEER
Tekst: Michel Vanderfeesten

Wat zouden we zijn zonder onze
verenigingen? Ook Peer kent een
rijk verenigingsleven. Geen wonder
dat de gekende stand-up comedian
Piv Huvluv met zijn voorstelling over
het verenigingsleven ook in Peer te
bezichtigen is. Op uitnodiging van
Cultuursmakers.
In deze voorstelling neemt Piv je mee
doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. Iedereen die
ook maar één keer lid is geweest van
een vereniging - wie in Vlaanderen
eigenlijk niet? - zal hier duimen en
vingers aflikken van zoveel hilarische
herkenbaarheid.
De voorstelling is echt gemaakt op
vraag van vtbKultuur naar aanleiding
van hun honderdjarig bestaan. Wie
in Peer vtbKultuur zegt, zegt ook:
Peter Pholien. Hij is de drijvende
kracht.
“In de volksmond gaat het nog volop
over ‘vtbKultuur’, maar eigenlijk heet
de organisatie ondertussen anders,
namelijk ‘Cultuursmakers’. Dit is nog
maar zo sinds eind januari. De honderdste verjaardag betekende ook
een naamsverandering. Het motto is:
‘cultuur smaakt beter samen’. In Peer
zijn we terug actief sinds 2011. Wij
organiseren allerhande culturele activiteiten zoals lezingen, daguitstappen
en meerdaagse reizen.”

Peter, jouw engagement gaat
ook wat verder?
“Samen met mijn vrouw Conny
Mostinckx bestuur ik de Peerse afdeling. Daarnaast ben ik ook voorzitter van Cultuursmakers Limburg.
Samen met de provinciale stuurgroep trachten we de Limburgse
afdelingen en twee thematische
groepen - De Beiaardvrienden Peer
en Luminé Hasselt - zoveel mogelijk
te ondersteunen. Elke afdeling kan
autonoom activiteiten organiseren
en ook nationaal worden er jaarlijks
grote evenementen georganiseerd.
Ook kan elke afdeling samenwerken
met andere. Wat betreft het optreden
van Piv Huvluv, werkt Peer samen
met Lommel en Hasselt.”
Wat mogen we op 8 oktober
verwachten?
“Een hilarische en herkenbare voorstelling, want wie is nooit lid geweest
van een vereniging? Op hetzelfde
moment zal vóór ‘t Poorthuis onze
speciaal gepimpte Cultuurcaravan
staan waarmee we natuurlijk ons
feestjaar in de kijker willen plaatsen.”
Piv Huvluv - Piv verenigt
Zaterdag 8 oktober 2022
20.30 uur
20 euro – 18 euro (Pieterpas) - 16 euro
(Cultuursmakers)
BICC ‘t Poorthuis

© Dieter Procureur
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Doen
Culturele busuitstap

22
/10

© Philippe van Gelooven

Kijken & Luisteren
Muziek

29
/10

© Charlie de Keersmaeker

Z33 HASSELT
EN LABIOMISTA
GENK

RUBEN BLOCK

Tijdens deze eerste culturele busuitstap sinds 2 jaar
verkennen we twee unieke locaties in Limburg.

Ruben Block kennen we sinds 1998 als frontman,
leadzanger, medeschrijver en gitarist van de rockband
Triggerfinger. Met hun kenmerkende donkere en pure
vorm van rock veroverde Triggerfinger een indrukwekkend
internationaal territorium. In België en Nederland behoren
ze tot de top van de rock.

In samenwerking met
Bocholt en Hechtel

Z33 in Hasselt
Z33 is een grensverleggende kunstinstelling in Hasselt die
jaarlijks een prikkelend programma van tentoonstellingen
en projecten rond kunst, design en architectuur aanbiedt.
In 2020 opende de nieuwe tentoonstellingsruimte ‘Vleugel
19’, een architecturaal hoogstandje van de Italiaanse
architecte Francesca Torzo. Deze innovatieve toevoeging
aan het bestaande gebouw bezorgde Z33 een nominatie
voor de prestigieuze Europese architectuurprijs ‘De Mies
van der Rohe award’.
Labiomista in Genk
Op een buitengewone locatie komt een bijzondere
samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en
Stad Genk tot stand in ‘Labiomista’. Koen neemt je in dit
park van 24 hectare mee in zijn unieke visie over fertiliteit,
identiteit en culturele biodiversiteit. Hij maakt universele en
maatschappelijke thema’s tastbaar door middel van kunst.
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Tijdens de opnames van Triggerfinger’s vijfde album
‘Colossus’ in L.A. ontstond er een sterke band tussen Block
en Mitchell Froom. Block besloot Froom te vertellen over
een idee waar hij al lang mee speelde, namelijk een solo
album. Froom’s interesse in het project was het laatste
duwtje dat Block nodig had. Sinds die eerste verkennende
gesprekken in 2017 volgden er tientallen trips naar L.A. en
ontelbare uren schrijven, producen en uitvoeren door zowel
Block als Froom. Met ‘Lights’ als het eerste resultaat van
deze prikkelende onderneming, waarbij Block durfde weg
stappen van de veiligheid van opnieuw een rock album.
Hier komt Ruben Block, en jongens, hij heeft er plezier in!
Ruben Block & band
Voorprogramma tba

Zaterdag 22 oktober 2022
8.30 uur - 18.30 uur (o.v.)

Zaterdag 29 oktober 2022
20.30 uur

51 euro, inclusief lunch, gidsen,
toegangstickets en busvervoer

28 euro – 26 euro (Pieterpas)
Staand concert
BICC ‘t Poorthuis

Portret

auteur en
muzikant

marc
swerts
Tekst: Koen Wellens
Beeld: Lieven Geuns

IK BEN NIET VIES
VAN EEN BEETJE
ZELFSPOT
Marc Swerts (55) stelt op 28 oktober zijn derde
roman ‘De halve wereld’ voor. Onder de noemer
‘Books & blues’. Naast auteur is de in Grote-Brogel
wonende Kempenaar immers ook muzikant. Bluesmuzikant zelfs en daarom staat er op 28 oktober
ook een optreden van de bluesband ‘Highway to the
Blues’ op het programma. Naast een live interview
door Coosje van der Pol, cultuurwetenschapper van
de Bibliotheek Midden-Brabant in Tilburg.
Google Marc Swerts en je vindt er verschillende
identiteiten. Net zoals op zijn eigen website trouwens: schrijver, muzikant en wetenschapper. Laten
we bij dat laatste beginnen: wetenschapper. Het CV
van Marc Swerts is indrukwekkend: doctor aan de
Technische Universiteit van Eindhoven, professor
aan de Tilburgse unief en auteur van heel wat wetenschappelijke uitgaven.
“Klopt, maar de romans die aan bod komen op 28
oktober staan los van mijn wetenschappelijk werk.
Ze hebben er wel mee te maken. Mijn dagelijks werk
is een interessante inspiratiebron, maar dan niet over
de inhoud van de wetenschap, wel over de manier
waarop er met de materie omgegaan wordt. Door
mensen, inderdaad. Het dagelijkse leven aan een
universiteit, zeg maar. Met de nodige relativering en
misschien nog meer zelfspot”, zegt Marc Swerts.

TRILOGIE
Het nieuwe boek van Marc Swerts is deel drie van
een trilogie waarin eerder al ‘Dekker’ en ‘Nach
Schwitzerland’ verschenen. De hoofdrol is steeds
weggelegd voor professor doctor Dekker. Een fictief
personage of toch niet? “Laat me stellen dat ik gedestilleerd heb uit wat ik vaak zie”, lacht Swerts. “Ik
vind het bijvoorbeeld grappig om te zien hoe medewerkers van een unief, die officieel heel slim zijn,
toch vaak op een kinderachtige manier met elkaar en
bepaalde situaties omgaan. Daar schrijf ik dan over.”
BLUESLIEFHEBBER
Naast wetenschapper en auteur is Marc Swerts dus
ook muziekliefhebber en muzikant. En bluesliefhebber. “Absoluut en dan zit je in Peer goed, hé (lacht).”
Marc Swerts stond zelfs al op het podium van Blues
Peer. “Dat was in 2012, met de Bottle Comets. Het
was een meer dan aangename ervaring. Muziek is
een leuke uitlaatklep, maar ook een passie en daarom wilde ik absoluut muziek bij mijn boekvoorstelling. Zo combineer ik twee passies.”
Marc Swerts - Books&Blues
Vrijdag 28 oktober 2022
20.30 uur
7 euro – 5 euro (Pieterpas)
Western Saloon Pony Express,
Aardstraat 2, Peer
i.k.v. Dynamische Dorpen
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REVEIL

Troostgedichten met
woordkunstenaar Jeekast
Tekst: Sarah Roex

Op 1 november – Allerheiligen –
herdenken we traditioneel onze geliefden die niet meer bij ons zijn. Dat
doen we gewoonlijk door bloemen
neer te leggen, het graf te bezoeken of
een herdenkingsdienst bij te wonen.
Maar het kan ook anders, warmer
en persoonlijker. En dat is meteen
de missie van Reveil. Want verdriet
en herinneringen delen, geeft zoveel
kracht en troost. Daarom brengt
Reveil mensen op 1 november samen tijdens een Troostconcert - of
activiteit.

WANNEER DE LICHTJES TOT
LEVEN KOMEN

In 2012 verloor het West-Vlaamse
Deerlijk plots verschillende jonge gasten. Hun vrienden gingen
op zoek naar de meest passende
manier om hen te herdenken. Ze
trokken met een zelfgeschreven
lied naar de begraafplaats en besloten pas tegen zonsondergang aan
hun herdenking te beginnen, om
niemand tegen de borst te stoten
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of respectloos over te komen. Vandaar ook de naam ‘reveil’: het moment waarop de zon onder gaat en
de lichtjes tot leven komen. Maar
tot hun verbazing woonden meer
dan 300 toeschouwers deze eerste
editie van Reveil bij. Ze vonden
warmte en troost in de bijzondere
ontmoeting.

WARME ROUWREVOLUTIE

Wat begon met een muzikale ode op
een plaatselijk kerkhof, groeide uit
tot een succesvol concept. Intussen
organiseert Reveil op 1 november
ingetogen concerten op meer dan
100 begraafplaatsen in Vlaanderen.
Daarbij brengen lokale muzikanten,
vertellers en dichters een eerbetoon
aan de overledenen. Ook Stad Peer
neemt al enkele jaren deel aan deze
nieuwe manier van herdenken. We
zijn ervan overtuigd dat mensen
nood hebben aan meer dan enkel
het neerleggen van een bloem op
1 november.

#NUALZEREVINGERS

“Dit jaar kozen we een invulling
met woord tijdens Reveil”, vertelt
Kaat van BICC Peer. “Vanaf 15 uur
vind je woordkunstenaar Jeekast
met zijn oude typmachine op de
begraafplaats van Linde. Hij nodigt je uit om plaats te nemen en
te vertellen over jezelf en over de
persoon die je op 1 november mist.
Gebaseerd op dit gesprekje schrijft
hij een persoonlijk gedicht dat je
mee naar huis mag nemen als blijvende herinnering.”

REVEIL met Jeekast
Dinsdag 1 november 2022
15 tot 17 uur
Gratis
Begraafplaats Linde,
Cromsstraat
i.k.v. Dynamische Dorpen

Kijken & Luisteren
Familie

29
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Kijken & Luisteren
Familiefilm
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Kijken & Luisteren
Muziek

05
/11

© Hanne Kelchtermans

KLEINE
VOORLEESHELDEN (3+)

SOUL (6+)
EEN FILM VAN
KEMP POWERS
(USA, 2020, 96’)

THE JAZZOLINE
ORCHESTRA
LICENCE TO KILL

Lezen is leuk en voorlezen heeft
niets dan voordelen. Het leidt tot
knusse momentjes waar gevoelens
bespreekbaar worden. Het is een
stimulans voor de taalontwikkeling
en prikkelt de fantasie.

Wat maakt jou precies... Jou?

Bond, James Bond. In alle 007-films
zitten Aston Martins, Vodka
Martinis en Bondgirls, maar even
legendarisch als de films zijn de Bond
soundtracks. Van Tina Turner, Paul
McCartney, Adele, Shirley Bassey,
Jack White tot Billie Eilish. Het
leveren van een bondsong is enkel
voor de allergrootsten weggelegd. De
18-koppige bigband The Jazzoline
Orchestra neemt je mee naar de
wereld van ’s werelds bekendste
geheim agent. Onder leiding van
bandleider Alex Steurs putten ze uit
een schatkist van 25 soundtracks,
stuk voor stuk pareltjes die gegrift
staan in het collectieve filmgeheugen.
Speciaal voor deze gelegenheid wordt
Jazzoline’s leading lady Jolien Thijs
bijgestaan door gastzanger Jan Bas,
for your eyes (and ears) only!
Shaken, not stirred!

Eén keer per maand verzamelen
onze kleine helden in het BICC voor
een magisch voorleesmoment door
onze vrijwilligers. Gewapend met
prentenboeken en knutselmateriaal
zorgen ze voor een heerlijke
zaterdagmorgen.

Muziekleraar Joe Gardner krijgt
de kans om in de beste jazzclub
van de stad te spelen, maar door
een ongelukkige val belandt hij
vanuit de straten van New York in
Het Grote Hiervoor - de plek waar
nieuwe zielen hun persoonlijkheid,
eigenaardigheden en interesses
krijgen voordat ze op aarde komen.
Vastbesloten om terug te keren naar
zijn leven, vormt Joe een team met 22
die niet kan begrijpen wat er leuk zou
zijn aan het leven als mens.

Elke maand werken we rond een thema:
• 29/10 op schattentocht
• 26/11 kunst
• 24/12 ik ga logeren
• 28/1 wij zijn tovenaars!
• 25/2 fietsen is fijn
• 25/3 geluk in een doosje –
Burgemeester leest voor
• 29/4 naar de paarden in Breugelhoeve

Terwijl Joe wanhopig probeert om
22 duidelijk te maken wat er zo
mooi aan het leven is, vindt hij het
antwoord op een paar belangrijke
levensvragen. “Soul” is bekroond
met 2 Academy Awards voor “Beste
Animatiefilm” en “Beste Originele
Filmmuziek”.

Verschillende data
9.30 tot 11 uur

Donderdag 3 november 2022
14 uur

Zaterdag 5 november 2022
20.30 uur

Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis

4 euro – 2 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

18 euro – 16 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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“BIGBAND
IS VAN
ALLE TIJDEN”
JAZZOLINE ORCHESTRA HAALT
BIGBANDS NAAR PEER
Dompel je onder in de sfeer
van een donkere jazzclub
in New Orleans, aan de
toog met een lekker biertje
of wijntje, genietend van
kwalitatieve live-muziek.
Maar liefst vijf bigbands
zullen aantreden om het
beste van zichzelf te geven
op het tweede Big Band
Fest. Herman Sleurs van
The Jazzoline Orchestra
geeft tekst en uitleg.
Tekst: Michel Vanderfeesten

© J. Jacobs
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“Ik ben voorzitter en daarnaast gepassioneerd en bezeten amateurmuzikant. We zijn een 18-koppige bende
en komen wekelijks samen om onze
passie te delen in Grote-Brogel.”
Vertel eens iets meer over het
Big Band Fest?
“We speelden al langer met het idee
om Limburgse of nabijgelegen bigbands te verenigen op een concertnamiddag. Vorig jaar hebben we de
eerste editie georganiseerd en die was
meteen een schot in de roos met een
uitverkochte zaal. We zijn blij dat
we het dit jaar terug kunnen organiseren. Er komen vijf bigbands in
afwisselende stijlen.”
Wat maakt muziek van bigbands
zo speciaal, vind je?
“Het geheel. Een drijvende ritmesectie, knallende blazerssectie en visu-

eel heel leuk om naar te kijken. Als
je eens komt kijken, zal je ook zien
dat iedere bigband wel zijn eigen ‘feel’
heeft en dat er een grote diversiteit
aan repertoire is. Het is ook iets van
alle tijden en gaat al goed honderd
jaar mee! Het komt door de hele geschiedenis van de muziek terug en
blijft fris.”
Jullie eigen show ‘Licence to Kill’
wordt blijkbaar ook bijzonder
goed gesmaakt?
“Normaal hadden we de show begin
dit jaar in première laten gaan. Covid besliste daar echter anders over.
Op de achtergrond hebben we echter niet stilgezeten. We hebben het
Peerse boekingskantoor ‘Monkey
See, Monkey Do’ de show ‘in de verkoop’ laten gooien. Dat liep als een
trein. Op een bepaald moment, we
blijven een vereniging, hebben we

zelfs een limiet gesteld. Momenteel
zullen we de show al een tiental keer
uitvoeren in diverse cultuurhuizen
doorheen Vlaanderen. The Jazzoline
Orchestra blijft overigens een volledig Peers gebeuren. Van band en
artiesten over geluidstechnieker en
lichtman tot boekingskantoor.”
Put on your dancing shoes!
Dance floor available!
Een organisatie van The Jazzoline Orchestra i.s.m. BICC

Big Band Fest
Zondag 20 november 2022
14 uur
5 euro
BICC ‘t Poorthuis
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Kijken & Luisteren
Familievoorstelling
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© Michiel Devijver

SINTHAPPENING (3+)

BOEKSTARTVOORLEESMOMENTJES

Op zondag 13 november verwelkomen we naar goede
gewoonte Sinterklaas en zijn pieten in Peer. Het wordt
een leuke dag met heel wat activiteiten en uiteraard wat
lekkers van de Sint voor iedereen die braaf is geweest
het afgelopen jaar!

Boekstart wil ouders met kleine kinderen laten genieten
van boeken. De woordenschat van baby’s en peuters die
veel woorden horen, groeit razendsnel. Samen in boekjes
kijken is vooral ook heel gezellig. Dicht bij mekaar zitten,
plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt
de band tussen ouders en kinderen en zorgt voor
levenslange herinneringen.
Maar hoe doe je dat nu, voorlezen aan baby’s en peuters?
Mijn baby verstaat mij toch helemaal niet? En mijn peuter
kan zolang niet stilzitten? Op 19 november, de start van
de Voorleesweek, maken onze voorleesvrijwilligers het knus
en gezellig en ontvangen ze je graag voor een boekstartvoorleesuurtje. Ze geven je tips over de verschillende
boekjes en gaan samen met jullie lezen en genieten.

Ben jij er ook bij?
Teken dan alvast een rode mijter op de kalender in
het weekend van 13 november. Planningspiet is volop
bezig met het programma, wanneer het af is, vind je
dit op www.biccpeer.be!

(0-3 JAAR)
NIEUW IN HET BICC
VOOR (GROOT)OUDERS
MET BABY’S
EN PEUTERS

Op deze momenten ontvangen we je graag:
• 19/11 	
• 18/2
• 17/12 	
• 18/3
• 21/1 	
• 22/4
Op 17 december en 18 maart lezen we voor in gezelschap
van Carolien Klessens van Gebarenstem.
Zondag 13 november 2022

Verschillende data
9.30 tot 10.30 uur

BICC ‘t Poorthuis
Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis
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Kijken & Luisteren
Lezing

28
/11

Kijken & Luisteren
Peer Populair

01
/12

VANESSA LAUWERS
HET FAALANGSTMONSTER

RED SANDRA

Misschien heb je je zoon of dochter wel al eens horen
zeggen “Ik kan het niet” of “Ik ben niets waard”. Woorden
die door merg en been gaan als ouder. Je merkt dat
het zelfbeeld van je kind niet meer is wat het ooit was.

William en Olga krijgen onverwacht de diagnose dat hun
enige dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, een zeldzame
spierziekte. Ze heeft nog ongeveer een jaar te leven.
De wereld van het gezin stort in elkaar. De vader weigert de
hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen
de farma-industrie.

Wat kan je doen als je als ouder vaststelt dat je kind
faalangst heeft?
Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders
de tools in handen om faalangst te herkennen en de
juiste stappen te nemen om hun kind te begeleiden in
het verkleinen van het faalangstmonster.

EEN FILM VAN JAN VERHEYEN
(BEL, 2021, 100’)

In samenwerking met Monsheide en BC Sint-Elisabeth
in kader van de Internationale Dag van mensen met
een Beperking.

De spreker Vanessa Lauwers - kinder- & jongerencoach,
auteur - reikt handvaten aan die ouders toelaten om bij
hun kind de ontwikkeling van een groeimindset
te stimuleren.
Een organisatie van de Gezinsbond i.s.m.
Huis van het Kind en BICC

Maandag 28 november 2022
20.30 uur

Donderdag 1 december 2022
14 uur

Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis

8 euro – 6 euro (Pieterpas)
Inclusief koffie en taart
BICC ‘t Poorthuis
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Doen
Workshop voor volwassenen

10
/12

Kijken & Luisteren
Lezing

13
/12

SCHRIJFMARATHON
AMNESTY
INTERNATIONAL

TOM NAEGELS

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet
of bedreigd. Omdat ze opkomen voor hun rechten en
die van anderen. Tijdens de Schrijfmarathon willen
we dit onrecht stoppen. Elk jaar in december schrijven
mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor
tien personen die onze hulp nodig hebben. Brieven
aan machthebbers om te vragen om een vrijlating,
bescherming of aanpassing van een discriminerende wet.
En solidariteitskaartjes aan de tien personen zelf, om hen
een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom
van brieven en kaartjes uit de hele wereld zorgen we
samen voor verandering.

De dertig gloriejaren na de Tweede Wereldoorlog, die
manische periode van wederopbouw en economische
boom, zijn bepalend geweest voor het België van vandaag.
Nieuwe jobs, gewoontes en ideeën vervingen de oude. Aan
het einde van die decennia waren de Belgen rijker, vrijer en
beter opgeleid dan ooit tevoren.
Dit was ook de tijd van de gastarbeid. Honderdduizenden
mensen, afkomstig uit landen rond de Middellandse Zee,
trokken naar ons land om het nieuwe België mee gestalte
te geven. De impact die ze daarmee gehad hebben op
economisch, demografisch, cultureel en politiek gebied, is
immens. In dit eerste deel van zijn grote geschiedenis van
België als migratieland vertelt Tom Naegels het verhaal
van die volksverhuizing in al zijn aspecten. Het start bij de
bevrijding in 1944 en eindigt bij de verkiezing in 1978 van
de eerste volksvertegenwoordiger van de nieuwe partij het
Vlaams Blok.
Tom schetst een rijk en veelzijdig beeld van ‘België in
de wereld’, dat de context en inzichten biedt om het land
vandaag te begrijpen.

10 december is Internationale Mensenrechtendag, de
perfecte gelegenheid om deel te nemen aan deze warme
actie. Wij zorgen voor een hapje en een drankje terwijl jij
brieven schrijft voor het goede doel.

NIEUW BELGIË:
EEN MIGRATIEGESCHIEDENIS

Een organisatie in kader van Mondiaal beleid Peer
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Zaterdag 10 december 2022
9 – 12 uur

Dinsdag 13 december 2022
20.30 uur

Gratis
BICC ‘t Poorthuis

7 euro – 5 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

Kijken & Luisteren
Film

20
/12

Doen
Boekenverkoop

23
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Kijken & Luisteren
Humor

14
/01

© Ellie Van den Brande

THE BUCKET LIST
KOMEDIE MET
JACK NICHOLSON EN
MORGAN FREEMAN

BOEKENVERKOOP

KAMAL
KHARMACH
MAG IK EVEN?

Miljonair Edward Cole (Jack
Nicholson) en arbeider Carter
Chambers (Morgan Freeman)
ontmoeten elkaar op een speciale
kanker-afdeling in een ziekenhuis.
Beide mannen zijn terminaal ziek
en hebben niet lang meer te leven.
Toch hebben ze beiden nog genoeg
dingen die ze willen gaan doen. Op
een dag besluit het oude tweetal uit
het ziekenhuis te ontsnappen om
de lijstjes met dingen die ze ooit
nog hadden willen doen te gaan
uitvoeren.

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen
we alle afgevoerde boeken uit de
bibliotheek. Dit zijn verouderde
of beschadigde exemplaren. Kom
snuisteren tussen de uitgebreide
collecties en betaal maar 1 euro per
boek.
Geef een boek een tweede leven als
origineel cadeau onder de kerstboom
of kom nieuw leesvoer halen voor je
goede voornemen in 2023 om meer te
ontspannen met een boek.
Heel de namiddag geniet je tijdens
het boeken-zoeken van animatie,
een lekker hapje en een drankje en
misschien ga je wel met een leuke
verrassing naar huis!
Hou de sociale media van het BICC in
de gaten voor alle concrete info.

2022 is tot nu toe al een bewogen
jaar geweest. Een invasie van
Nederlanders in Antwerpen,
stijgende energieprijzen en storm
Eunice. Gelukkig heeft Kamal
Kharmach met zijn drie vorige
eindejaarsconferences de nodige
ervaring om een jaar als 2022 te
fileren voor ons.

Een film waarna je gegarandeerd de
zaal verlaat met een glimlach op je
gezicht.
De film kadert in een infonamiddag
over de ‘de geluksdriehoek’, in
samenwerking met Team Zorg en
Gezondheid van Stad Peer.

Benieuwd naar wat Kamal in
petto heeft met zijn komische
kijk op taferelen als een gehackte
Jan Jambon, verwarrende
coronamaatregelen en...? In ruil voor
een ticket krijg je een conference
vol rake opmerkingen en relevante
grappen over het jaar 2022!

Breng zeker een eigen zak of doos
mee om al je gekochte boeken mee
naar huis te nemen!

Donderdag 20 december 2022
13.30 uur

Vrijdag 23 december 2022
15 - 19 uur

Zaterdag 14 januari 2023
20.30 uur

4 euro - 2 euro (voor leden van seniorenverenigingen)
Inclusief koffie en taart

Gratis
BICC ‘t Poorthuis

18 euro – 16 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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Interview

“VAN ÀLLE SUSPENSE DIE JE VANDAAG
IN DE BIOSCOOP ZIET, IS POE
AANTOONBAAR DÉ OORSPRONG.”
Tekst: Michel Vanderfeesten

Don Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman slaan
de handen opnieuw in elkaar tijdens
deze ‘Toast Literair’. Ditmaal om hun
licht te doen schijnen over de meest
raadselachtige Amerikaanse suspense-auteur aller tijden: de onvolprezen Edgar Allan Poe (1809-1849).
Grondlegger van het griezelverhaal
en uitvinder van het genre van de
detective. Maar ook romanticus en
drankorgel. Kortom: een beetje speciaal, maar interessant persoon. Er
wordt in de voorstelling gefocust op
zijn verhalen maar ook op zijn bizarre standpunten. We spraken erover
met Vitalski.

WIE VAN JULLIE DRIE MAAKTE
DE KEUZE VOOR POE?

“Het idee om een lezing te maken
met als onderwerp de illustere,
verbeeldingsrijke, geheel unieke en
visionaire Amerikaanse schrijver
Edgar Allan Poe, kwam eigenlijk uit
Johan zijn koker. Hij had een reis
gemaakt in de voetsporen van Poe,
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o.a. in Boston, en de foto’s die hij daar
maakte, waren een inspiratiebron
voor ons allen.”

NA DE VORIGE VOORSTELLINGEN
ERGENS OOK EEN LOGISCHE KEUZE?

“Klopt. We begonnen een paar jaar
geleden samen te werken, namelijk
met een lezing over Conan Doyle,
de geestelijke vader van Sherlock
Holmes. En onze tweede lezing ging
over Mary Shelley, het brein achter
het Monster van Frankenstein. Laat
Poe nu net zo’n beetje dé missing
link zijn tussen die twee. Edgar Allan Poe maakte het griezel-niveau
van Frankenstein tot het zijne, maar
hij gaf er een meer psychologische
dimensie aan. Wat daaruit tevoorschijn kwam, was zijn personage
‘C. Auguste Dupin’, de allereerste literaire detective aller tijden.
En Doyle zelf gaf toe dat Sherlock
Holmes van deze Dupin ronduit
werd afgekeken. Frankenstein is
het prille begin van de 19de eeuw,
Holmes is het einde van de 19de

ALLES OVER
EDGAR ALLAN POE
eeuw en Poe staat daar exact tussen
in, pal in het midden.”

WAAROM MOETEN WE
ZEKER KOMEN?

“De voorstelling is een aanrader, simpelweg omdat Edgar Allan Poe een
geniale figuur is. We brengen geen
opera en geen effecten-theater. Het
enige dat we doen, is ons verhaal loslaten op de mensen, goed voorbereid
maar uit de losse pols. We laten de
passie het eigenlijk van ons overnemen, wél begeleid door een prachtige
PowerPoint...”
TOAST LITERAIR
DON VITALSKI, JEAN PAUL VAN BENDEGEM
EN JOHAN BRAECKMAN ALLES OVER EDGAR ALLAN POE
Zondag 22 januari 2023
9.30 uur: ontbijt, 10.30 uur: voorstelling
16 euro – 14 euro (Pieterpas)
Inclusief fairtrade ontbijt
BICC ‘t Poorthuis

JONGEREN–
CENTRUM
PROGRAMMA
ZOMER/
NAJAAR
2022

Zaterdag 1
oktober 2022

INSCHRIJVEN VOOR
CURSUSSEN
EN WORKSHOPS
Inschrijven voor cursussen
en workshops doe je via
www.jcdebak.be.

JC De Bak
Markt 36
3990 Peer

INHULDIGING
KELDERZAAL
Dit jaar staat de seizoensopening in teken van
de polyvalente kelderzaal. In september zullen de
werken aan fase 2 van De Bak afgerond zijn. Vanaf
dan kunnen we eindelijk het volledige gebouw in
gebruik nemen! De zaal met capaciteit van een
140 personen is ideaal voor een comedynight,
kleine concerten, tentoonstellingen en feestjes.
Er liggen voor de Peerse jeugd een aantal mooie
jaren in het verschiet!
De seizoensopening vindt plaats op zaterdag 1
oktober vanaf 14 uur. De toegang is gratis. Neem
een kijkje in de verschillende ruimtes, geniet van
een drankje of doe mee aan de DJ-workshop.
‘s Avond slaan we de handen in elkaar met Muilpeer
en organiseren we een eerste clubconcert in de
kelderzaal van De Bak. We serveren jullie onze
meest frisse lokale band: CELLAR en sluiten af
met DJ’s van de bovenste plank!

WW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO

DJ CURSUS
(VILLA BASTA)

YOGA
MET SIMONA

Laat jouw muzikale kennis botvieren en draai zelf
de plaatjes op het volgende familiefeest of fuif!
In het DJ-atelier leer je alles over beatmatchen,
loops, cue-points en steek je zelf een kwalitatieve
DJ-set in elkaar. Je instrument is een professionele
Pioneer DJ-controller met Serato software, die wij
voor jou voorzien!

Heb jij zin om lekker te ontspannen? Kom samen
tot rust tijdens de yogacursus. Onze lesgeefster
Simona start met de basis en bouwt jouw expertise
gaandeweg op. De lessen gaan wekelijks op
maandag door in de zolderzaal van De Bak.
Geschikt voor jongeren van 12 tot 35 jaar.
Praktisch
Elke maandag van
19.30 tot 21 uur
Zolderzaal, De Bak

Praktisch
De 20 sessies gaan door op
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur
in de repetitieruimte van De Bak.
De cursus start op 8 oktober.

Prijs per les
4 euro
3 euro (Pieterpas)
3 euro (-26)
2 euro (PieterPLUSpas)

Prijs
245 euro (of 189 euro voor scholieren en
studenten) voor 20 sessies van 2 uur
Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming
(vb. PieterPLUSpas), dan krijg je 50% korting
op je inschrijvingsgeld.

Inschrijven
www.jcdebak.be

Inschrijven
www.jcdebak.be

BEELDATELIER
(KANL)
Je tekent, schildert, gaat driedimensionaal te werk,
maar maakt daarnaast ook gebruik van nieuwe
media. Je mogelijkheden zijn onuitputtelijk: in
de ateliers krijg je steeds opnieuw uitdagingen
aangereikt om jezelf creatief uit te leven. Op
die manier ontwikkel je een eigen identiteit als
kunstenaar en zal je na verloop van tijd al je
ideeën zelfstandig kunnen vormgeven.
Cursus bij Kunstacademie Noord-Limburg
Je volgt wekelijks 4 aaneengeschakelde lestijden
van 50 minuten met een pauze van 10 minuten.
De lessen gaan door in de zolderzaal van De Bak
tussen 9 en 13 uur, geschikt voor jongeren van
12 tot 18 jaar.
Cursuskalender, deelnameprijs en inschrijven via:
www.kanl.be/beeldendekunsten. De lessen starten
het eerste weekend van september.

Samen met Muilpeer en Jeugdraad Peer
organiseren we live evenementen in De Bak.
Een sterke mix van muziek, comedynights en
diverse andere activiteiten zorgt dat er voor
iedereen wel iets leuks tussen zit.
Za. 1 oktober 2022
Muilpeer Clubconcert tijdens
de Seizoensopening: CELLAR!
Za. 15 oktober 2022
Muilpeer Comedynight: Jade Mintjens
Za. 19 november 2022
Muilpeer Clubconcert - TBA
Za. 15 oktober 2022

Muilpeer Comedynight:
Jade Mintjens
Humo’s Comedy Cup,
De Ideale Wereld
Jade Mintjens is een ontwapenende
jongedame met pit en charme.
Sinds haar deelname aan het comedyprogramma ‘Voor De Leeuwen’ in 2017
verzorgde ze onder andere het voorprogramma van Bart Cannaerts en Xander
de Rycke, waarmee ze op de zomerbar van
Werchter stond (2020). Jade was één van
Michael Van Peels ‘Young Ones’ (2019) en
werd de eerste vrouwelijke finaliste van de
Lunatic Comedy Award (2019). Sinds
november 2021 is Jade vaste sidekick van
‘De Ideale Wereld’ op Canvas.
Jade brengt haar gitaar en glimlach mee
op het podium. Ontdek haar betoverende
aaibaarheidsfactor en hou deze jongedame
in de gaten!
20.30 uur
10 euro
8 euro (Pieterpas)
7 euro (-26)
5 euro (PieterPLUSpas en -18)

Ma. 7 november 2022
Jeugdraad Vintage Market
Vr. 9 december 2022
Pop-up Succesverhalen: Chocolade Verstraete,
Salone Narcissi en Bar Gendarme

WW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO VIND JE OP WWW.JCDEBAK.BE. MEER INFO

Samen met JAC Peer en Arktos organiseert
JC De Bak een ‘Overkophuis’. Dat is een
ontmoetingsplek in Jongerencentrum De Bak
waar alle jongeren van 12 tot 25 jaar welkom zijn.
Je kan wekelijks deelnemen aan leuke activiteiten
in een veilige, ontspannen sfeer en je leert er
nieuwe mensen kennen. Als je nood hebt aan
een diepgaander gesprek, staan Daan en Daan
( je leest het goed, 2 ‘Daanen’) voor je klaar!
Wanneer
Elke woensdag van 12 tot 18 uur en
vrijdag van 16 tot 21 uur
Zet alvast volgende data in je agenda:
Vr. 20 mei 2022
Pizza night
Wo. 1 juni 2022
Netflix & chips
Vr. 17 juni 2022
Chillavond
Wo. 6 juli 2022
Terrasnamiddag
Wo. 20 juli 2022
Goolderheide
Wo. 10 augustus 2022	Goed doel Overkop:
Carwash
Vr. 19 augustus 2022
Mario Kart Toernooi
Vr. 9 september 2022
Pré-Muilpeer Party
Vr. 23 september 2022
Chillavond
Wo. 5 oktober 2022
Lasershooten
Vr. 21 oktober 2022
Chill avond
Wo. 9 november 2022
FIFA Toernooi
Vr. 25 november 2022
Comedy Night
Wo. 7 december 2022
Game Bonanza
Vr. 16 december 2022
Movienight

Het jongerencentrum wordt tijdens de examenperiodes omgetoverd tot een heuse blokbar!
Kom samen studeren in de rechtsbak, een ruimte
ingericht als flexwerkplek, ideaal om te studeren.
Reserveer je plekje via jcdebak.be/tickets. Omwille
van infrastructurele werken in De Bak organiseren
we de blokbar voor het tweede semester van 2022
nog in de BICC-lokalen in ‘t Poorthuis.
Praktisch
• 
Semester 2: 16 mei tot 24 juni
(opgelet: in BICC ’t Poorthuis)
• 
Herexamens: 16 augustus tot 9 september
• 
Semester 1: 28 november 2022 tot 27 januari 2023
Prijs
Gratis
Inschrijven verplicht via
www.jcdebak.be/tickets

MEER INFO
VIND JE OP
WWW.JCDEBAK.BE.
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Kijken & Luisteren
Peer Populair
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Kijken & Luisteren
Humor
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Kijken & Luisteren
Lezing
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© Franky Drappier

LIEN VAN DE KELDER,
JAN DE SMET EN
WOUTER BERLAEN
CHIQUE DINGES

THOMAS
SMITH
REBEL

EVI HANSSEN
SINDS IK NIET
MEER DRINK

“Smartlappen en Levensliederen”,
“Salut La Copine” en “Smartschade”:
Lien Van de Kelder, Jan De Smet en
Wouter Berlaen speelden de afgelopen
jaren drie avondvullende programma’s
met een eclectische keuze uit een
zorgvuldig uitgekozen repertorium in
onze beide landstalen.

Voor Thomas is het glashelder:
hij is zélf verantwoordelijk voor
de miserie in zijn leven.
(En misschien ook wel een beetje
van die van anderen.)

Vanuit een verlangen naar controle,
soberheid en een gezonder leven
besliste Evi Hanssen geen druppel
alcohol meer te drinken. Gedurende
500 dagen hield ze een dagboek bij
waarin ze openhartig en honderduit
vertelt over de vele beproevingen
die ze op haar pad tegenkomt. Met
de nodige dosis humor zoekt Evi
uit wie ze nu precies is zonder dat
gezellige glas in de hand.

Dit zeer wendbare trio, met een
gevarieerd en niet alledaags
instrumentarium, leidt je door de
hoogtes (én jawel, ook de laagtes)
van een merkwaardig samengesteld
liedjesprogramma. De titel “CHiQUE
DiNGES” was een publieksreactie na
één van de voorbije voorstellingen…
Wie zijn wij om dat tegen te spreken ?

Een bevrijdend inzicht. Als 100 jaar
tegen een poort duwen, om plots
te ontdekken dat je moet trekken.
Hoog tijd om zijn innerlijk kind niet
langer te verstoppen. Zich als rups
van nar tot rebel te ontpoppen.
Vakantie-ruzies, zeilboten,
Melo-cakes, woke-cultuur en koppeltherapie. Vindt hij daar de sleutels
naar positieve verandering
en hernieuwde energie?

Evi Hanssen ken je als presentatrice
en zangeres. Je kent haar van
Expeditie Robinson, Mijn Popuprestaurant en vrij recent van
‘Over de oceaan’.
Een organisatie in kader van
Tournée Minerale.

Met Lien Van de Kelder, Jan De Smet
& Wouter Berlaen
Geluid: Franky Cooreman
Licht: Luc Moens

Eerlijkheid klinkt hard, maar slag
en stoot horen niet zachter. Wees
gerust, hij laat de zaal altijd proper
achter. (Of toch meestal.)

Dinsdag 31 januari 2023
14 uur

Zaterdag 4 februari 2023
20.30 uur

Donderdag 16 februari 2023
20.30 uur

12 euro – 10 euro (Pieterpas)
Inclusief koffie en taart
BICC ‘t Poorthuis

16 euro – 14 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

7 euro – 5 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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5 cultuurtips

MADE IN PEER

De cultuurtips van Joren Rubens,
Michiel Kelchtermans, Cedric Honings
en Toon Van Geyseghem
Tekst: Kaat Leroy

Het is geen verrassing meer dat Peer
bruist van lokaal talent. In 2021
stampte Kevin Houben het ambitieuze project ‘Made in Peer’ uit de
grond, waarin hij heel wat van dat
muzikaal talent samenbrengt. In
de loop van het 4-jarig project zijn
de deelnemende muzikanten graag
geziene gasten in ons BICC-programma. Elk seizoen nemen ze de
invulling van een Deusterconcert
en een concert in de Noorderklankenreeks in handen. En dit in
aanloop naar een groot slotconcert
in 2024 met alle muzikanten van dit
nieuw samengesteld ensemble.
Jonge cultuurambassadeurs
Het BICC nodigt op zaterdag 18
februari ’23 met veel plezier Cedric
Honings, Joren Rubens, Toon Van
Geyseghem en Michiel Kelchtermans uit voor een concert in de
Noorderklankenreeks.
Naast topmuzikanten zien wij
deze vier jonge Perenaren ook als
cultuurambassadeurs met een
frisse blik op het huidige culturele
landschap. We delen graag enkele
van hun cultuurtips.
Joren Rubens – DJ & Sound
‘Ik tip jullie graag The House op
Netflix.The House is een samenstelling van drie stop-motion kortfilms.
Een van de meer speciale films die
ik ooit bekeek, maar een absolute
aanrader. Een meesterwerk gepaard
met veel verwarring. De rest moet
je zelf ontdekken!’
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Michiel Kelchtermans –
Contrabas
‘Het Kunstuur is een tentoonstelling van exact één uur waarbij je
kunstwerken bekijkt door de ogen
van bekende en minder bekende
Vlamingen. Bij de kunstwerken
en verhalen is er ook aan muziek
gedacht, gecomponeerd door niemand minder dan Dirk Brossé.
Ik bezocht de derde tentoonstelling die plaatsvond in de prachtige
Heilige Geestkapel te Mechelen
en was erg onder de indruk van de
totaalervaring.
Ik kan een bezoek aan de tentoonstelling alleen maar aanbevelen!
Vanaf 2022 kan dit voor het eerst
ook in Hasselt.’
Cedric Honings – Gitaar & bas
‘In mijn vrije tijd luister ik graag
naar jazz. Mijn go-to hierbij is
pianist Keith Jarrett. De manier
waarop hij improviseert met hart
en ziel, de ruimte kan vullen met
stilte en uitdovende noten en zijn
tederheid raakt me keer op keer.
Helaas kan hij nu niet meer spelen
doordat hij 2 beroertes heeft gehad,
ik had zo graag een concert van
hem bijgewoond. Gelukkig zijn
er de vele opnames die hij heeft
gemaakt om telkens weer kippenvel
te krijgen! P.S. bekijk zeker zijn live
performance van Somewhere over
the rainbow in Tokyo, 1984. Het is
ongelooflijk hoe hij de grens tussen
eenvoudige en complexe harmonie
meesterlijk oplost totdat de pure

essentie van de muziek alles is wat
er overblijft.’
Toon Van Geyseghem –
Saxofoon
‘The Meaning in the Making (The
Why and How Behind Our Human
Need to Create) - Sean Tucker
‘Ik ben sinds de lockdown ook wat
bezig met fotografie als hobby, om
eens een andere creatieve uitlaatklep uit te proberen. De schrijver
van dit boek heb ik leren kennen
door rond te neuzen op Youtube. In
zijn video’s geeft hij allerlei tips en
uitleg over fotografie, maar meer
op een dieper, filosofisch niveau
in plaats van het puur technische.
Toen ik zag dat hij ook een boek
had geschreven, wou ik dit zeker
lezen. Het is dan wel geschreven
door een fotograaf, maar het is in
feite een gids voor elke creatieveling. De levenslessen overstijgen
het medium van de fotografie en
kunnen iedere maker of liefhebber
van kunst raken. Dit boek zit momenteel standaard in mijn rugzak
en haal ik boven op lege momenten,
zoals op de trein.’

NOORDERKLANKEN
Zaterdag 18 februari 2023
20.30 uur
10 euro – 8 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

Kijken & Luisteren
Familie
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MAART IS
JEUGDBOEKENMAAND
In maart vieren we een hele maand
lang Jeugdboekenmaand! Tijdens
deze maand geven we extra veel
aandacht aan het plezier van lezen,
voorlezen en het kijken naar illustraties. Dat doen we elk jaar in een
ander thema en dit jaar is dat: Geluk!
Het startschot van deze feestmaand
wordt gegeven tijdens de familievoorstelling Kom Wel van 4Hoog op
zondag 26 februari 2023.

Een kleurrijke, surreële jazzycountry voorstelling over jezelf
zijn, over samen en alleen, over
wachten en nog eens wachten,
over verjaren, over anders zijn en
toch ook niet.
En dat alles overgoten met een
vleugje magie.
Na de voorstelling wordt er
gezellig in groep geknutseld.

4HOOG

Kom Wel(3+)
26 februari 2023
Het is een speciale dag.
Thelma is jarig. Yihaa!
Louise is jarig. Yihaa!
En dat wordt gevierd!
Alles is er: kroontjes, vlaggetjes,
cadeautjes en taart.
Nu wachten…
Ze komt wel.
Op bezoek.
Straks.
Ze is zo welkom.

Scholen in het BICC tijdens
Jeugdboekenmaand
Gedurende het hele schooljaar
ontvangen we onze Peerse
basisscholen in de bibliotheek. Van
een rondleiding met Kikker voor
het eerste leerjaar in september
tot een voorleesmoment voor de
kleinste kleuters in november. In
maart verrassen we alle leerlingen
van het derde en vierde leerjaar
met een Bibster-spel op de tablet in
het kader van Mediawijsheid.

KLEINE VOORLEESHELDEN

Geluk in een doosje (3+)
25 maart 2023
Tijdens deze editie van de
Kleine Voorleeshelden komt
een bijzondere gast voorlezen:
de Burgemeester!
Hij duikt samen met de kleine
lezers en Olli de olifant in een
boek over geluk, waarna de
kinderen met onze vrijwilligers
mogen knutselen rond het thema.

4Hoog – Kom Wel (3+)
Zondag 26 februari 2023
14 uur
8 euro – 6 euro (Pieterpas)
Kleine Voorleeshelden (3+)
Zaterdag 25 maart 2023
9.30 – 11 uur
Gratis, inschrijven verplicht
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Interview
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muzikale ode aan 10
straffe zangeressen
“Krachtige nummers waar girlpower en
sisterhood hand in hand gaan”
Tekst: Inge Martens

Tutu Puoane zingt, Pat Donnez vertelt. De voorstelling
‘Anything goes’ neemt je in 10 liedjes mee langs het leven
en lijden van 10 straffe zangeressen. Een muzikale en
dichterlijke ode aan ‘vrouwen met ballen’. “De wereld
zou een betere plaats zijn als vrouwen overal de plak
zouden zwaaien”, bekent Pat Donnez.
Geen betere dag om deze tournee doorheen Vlaanderen* te starten dan op Vrouwendag. Hoe belangrijk is het om deze 10 vrouwen een stem te geven op
het podium?
Pat: Ik wil deze bijzondere zangeressen behoeden voor
de vergetelheid. Het is belangrijk dat ze gehoord worden,
ook door jongere generaties. Voor de schoonheid van
deze nummers, maar ook om te tonen waar de Beyoncés
en Billie Eilishes van deze wereld de mosterd halen.
Tutu, jij groeide op in Pretoria, Zuid-Afrika waar
er de hele dag jazz weerklonk. Hoe was dat om van
jongs af aan in zo’n muzikaal bad ondergedompeld
te worden?
Tutu: Als kind was die muziek er altijd en sta je daar
niet bij stil. Toen ik opgroeide was Apartheid nog sterk
aanwezig. Ik zag deze nummers niet zozeer als een
‘protest’, maar gewoon als mooie muziek. Als je ouder
wordt, kijk je er toch weer anders tegenaan. Ook de
teksten krijgen een extra laag door alle ervaringen die
je ondertussen hebt meegemaakt.
De teksten van jazz-zangeressen zoals Billie Holiday
en Nina Simone zijn soms beladen. Het leven tekende
hen met verslaving, ziekte en dood.
Pat: Het was geen bewuste link die we opzochten, maar
naderhand merk je wel dat deze vrouwen struggelden
met het leven. Maar wat ook opvalt: girlpower en sisterhood gaan hier hand in hand. Het zijn krachtige
nummers, maar kwetsbaarheid eist ook een plek op.
Pat: Zo bezingt Peggy Lee de weemoedigheid van het
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bestaan in Is this all there is?. Ook al is Peggy zelf niet gespaard gebleven in het leven – ze heeft 4 echtscheidingen
achter de rug – toch slaagt ze erin om dit lied een zekere
vrolijkheid te geven. Alsof je een respectvol dansje doet
op de uitvaart van je beste vriend.
Billy Holiday’s Strange Fruit,
Fruit over het lynchen van
een zwarte man, is een maatschappelijke aanklacht.
In hoeverre is optreden ook op de barricaden staan?
Tutu: Ik ben geen activiste, maar een muzikante. Twee uur
op het podium staan betekent vrijheid voor mij. Ik wil
alles even loslaten en ontsnappen aan die werkelijkheid.
Soms kan je niet rond de maatschappelijke issues heen en
zet ik me graag in voor bijvoorbeeld een benefietconcert.
Maar mijn grootste prioriteit blijft: mensen entertainen.
Pat: En het gaat uiteindelijk ook over meer, deze muziek.
It’s Only a Paper Moon van Ella Fitzgerald barst van de
verbeelding. Stel je voor: een papieren maan, een bordkartonnen zee. Hoe mooi kan het leven en de liefde zijn!
De uitsmijter: met welk laatste argument wil je de
inwoners van Peer motiveren om te komen?
Pat: Het béste medicijn voor een dipje vind je niet
in een pillendoosje, maar bij ons op het podium!
‘Anything goes’ met Tutu Puoane en Pat Donnez i.s.m.
Jazzzolder Mechelen. De handgemaakte tekeningen van
de 10 zangeressen zijn van de hand van Kris Vanderstraeten. Deze kan je na afloop van het optreden ook kopen.
* Hun tournee start op 8 maart in Middelkerke.
Tutu Puoane en Pat Donnez - Anything goes
Vrijdag 10 maart 2023
20.30 uur
16 euro – 14 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

Kijken & Luisteren
Peer Populair
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Kijken & Luisteren
Muziek
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LIEFDE VOOR
PIAF TOUJOURS
AIMER

SPINVIS
NEVELDIEREN

Of het nu theater, televisie, impro-comedy of een
zangoptreden is: Leen Heylen is het gelukkigst als ze
creatief en muzikaal bezig is. Al van kinds af werd
haar muzisch talent opgemerkt. Ze stond meermaals
op de planken als actrice en zangeres. Van humor
tot bittere ernst, van rock tot pop. Een succesvolle
muziektheaterproductie waarin zij de hoofdrol van
Edith Piaf speelde, bracht haar tenslotte tot een enorme
fascinatie voor deze Grande Dame. Ze heeft een klok van
een stem en een verhalend talent dat je zal bijblijven.
Rein De Vos is een muzikant in hart en nieren. Sinds
zijn vijftiende is hij onlosmakelijk verbonden met zijn
accordeon. In het conservatorium van Gent studeerde hij
af als Jazzaccordeonist en ontpopte zich vervolgens als
een absolute topper in zijn vak. Hij werkte reeds samen
met bekende namen als Jo Lemaire, Luk de Bruyker,
Koen Crucke en vele anderen. Ook heeft hij een enorme
voorliefde voor de groten van het Franse genre. Muzette
en Franse chanson hebben geen geheimen voor hem.
Het is dan ook geen toeval dat beide muzikale
duizendpoten elkaar leerden kennen op een podium.
De klik die ze hadden werd meteen omgezet in een
beklijvend optreden.

Spinvis en Saartje Van Camp wekken de mythologische
neveldieren tot leven in de wereld van nu. Ergens tussen
waan en werkelijkheid fluisteren en zingen deze wezens ons
toe. Eeuwenoud zijn ze. Soms mens, soms dier, soms man,
soms vrouw, soms geen van beiden of allebei. Wat drijft
hen? Waarom zijn ze nog altijd hier?
Neveldieren is een voorstelling met veel bekende en nieuwe
Spinvisliedjes.

Donderdag 16 maart 2023
14 uur

Woensdag 29 maart 2023
20.30 uur

12 euro – 10 euro (Pieterpas)
Inclusief koffie en taart
Ons Huis Wauberg, Dillestraat 5, i.k.v. Dynamische Dorpen

21 euro – 19 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

Spinvis - zang, gitaar, toetsen, koto, samples, drums.
Saartje Van Camp - zang, cello, toetsen, erhu, samples.
Geluid en beeldtechniek: Niels Jonker
Decor: Joep Vermeulen
Lichtontwerp: Mark Tober
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LEREN LEZEN MET
EEN KOFFERTJE
“KINDEREN MOETEN
HUN LEESPLEZIER
VINDEN”
Tekst: Marnick Claes
Beeld: Joke Hendrix

Leren lezen is belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. De stad
Peer wil kinderen ondersteunen in
het leren lezen en heeft daarom de
logeerkoffertjes in elkaar gestoken.
“Het logeerkoffertje is praktisch maar vooral heel leuk”, zegt
Steffie Meekers (33).
In het dagelijkse leven is Steffie
Meekers logopediste en stottertherapeute. Ze ontvangt o.a. kinderen met
een leesachterstand. “In de bibliotheek zijn er al boekjes voor kinderen
met dyslexie bijvoorbeeld, maar door
deze logeerkoffertjes is er een breder
assortiment voor kinderen met leesproblemen. De boekjes zijn op niveau
voor kinderen tussen 7 maanden en
5 jaar oud. Dus als kind kan je je eigen
ritme vinden”, vertelt Steffie.
Variatie
Momenteel zijn er zeven verschillende logeerkoffertjes elk met hun
eigen thema. “In elk koffertje zitten
verschillende kleuter- en peuterboekjes, vingerpopjes, badboekjes en nog
veel andere dingen. Daarnaast heeft
elk koffertje een thema. Zo heb ik
net de koffertjes van de dieren en
van Dikkie Dik mee naar huis genomen. Er is dus genoeg variatie, wat de
interesse hooghoudt bij de kinderen”,
zegt Steffie.
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Zo een koffertje kan ook op elk
moment van de dag bovengehaald
worden. Zelfs wanneer je met andere huishoudelijke taken bezig bent.
Steffie: “Op momenten dat ik niets
kon voorlezen aan mijn jongste dochtertje begon mijn vierjarige meid een
verhaal te vertellen in mijn plaats.
Ik was echt trots”.
Leesplezier
Vooral het feit dat kinderen zelf boekjes vastnemen om te lezen, zorgt voor
een goed gevoel bij Steffie. “Leesplezier is zo belangrijk voor kinderen die
net beginnen lezen. Als je dat wegneemt, verliezen kinderen meteen
hun interesse. Deze koffertjes zorgen
ervoor dat belangstelling om te lezen
aanwezig blijft”, benadrukt ze.

Je kan een koffertje uitlenen in de bib:
elke werkdag tussen 15 en 19 uur,
woensdag al vanaf 12 uur en
zaterdag tussen 9 en 12 uur.

Kijken & Luisteren
Familiefilm

04
/04

Kijken & Luisteren
Noorderklanken

22
/04

© Kris Hellemans

Kijken & Luisteren
Familievoorstelling

23
/04

© Danny Wagemans

MIJN MOEDER IS
EEN GORILLA (5+)

TRIO
KHALDEI
LA MER

THEATER TIERET
OLLEKE BOLLEKE (4+)

Al zolang ze zich kan herinneren
woont Jonna in een weeshuis,
wachtend op de dag dat ze zal
worden geadopteerd. Iedereen
is vol verwachting als er tijdens
de Weeshuis-opendag een oude
auto het terrein oprijdt en er een
stevige Gorilla uitstapt. Het is even
wennen, maar de twee hebben het
samen geweldig naar hun zin. Zo’n
verrassend stel wekt natuurlijk
argwaan bij de nette burgers van het
stadje, en Jonna dreigt haar nieuwe
mama al snel weer kwijt te raken.

Debussy’s orkestrale meesterwerk
La Mer in een magistrale bewerking
voor pianotrio van Sally Beamish.

Olleke Bolleke rebusolleke
Olleke Bolleke knol!
Maar Olleke wilniemeer,
kanniemeer, mama
Want heel zijn hoofd zit vol!

Een grappige en ontroerende
animatiefilm van de makers
van Gordon & Paddy.

De bewerking die Sally Beamish
maakte van La Mer is daar een
uitstekend voorbeeld van. Haar
herorkestratie is geen flauw afkooksel
van het origineel, maar een perfecte
aanpassing van Debussy’s werk aan
de bezetting van het pianotrio.
Overbekende muziek herleid tot zijn
pure essentie: gebald, kleurrijk, intiem.

EEN FILM VAN LINDA HAMBÄCK
(ZWEDEN, 2021, 76’)

Met de stemmen van moederdochterduo Ann Reymen en Pixie
Ramboer.

Trio Khaldei probeert steeds de
grenzen van het pure triorepertoire
te doorbreken en heeft een voorliefde
voor werken uit het grote symfonische
repertoire. De arrangementen werpen
steevast nieuw licht op orkestmuziek
die we dachten vanbinnen en
vanbuiten te kennen en zorgen er
ook voor dat die muziek kan klinken
op podia die ze anders niet bereikt.

Al wie zijn handen of tanden laat zien
Die krijgt een neep of tien
Maar Olleke wilniemeer,
kanniemeer, papa
Of ziet ge dat niet misschien?
Olle heeft 1 mama en 1 papa,
2 huizen, 4 oma’s en 4 opa’s,
honderdmiljoenmiljard knuffels en
een hoofd vol veel te veel vragen.
En natuurlijk zijn ene dikke vriend
die overal met Olle meegaat.
Olleke Bolleke is een beeldende,
poëtische maar
bijwijlen ook hilarische voorstelling
over scheiding, kleine pijntjes en
groot verdriet.

Dinsdag 4 april 2023
14 uur

Zaterdag 22 april 2023
20.30 uur

Zondag 23 april 2023
14 uur

4 euro – 2 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

14 euro – 12 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis

8 euro – 6 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
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Lieve Blancquaert Let’s talk about sex
Dinsdag 15 november 2022
20.30 uur
7 euro – 5 euro (Pieterpas)
BICC ‘t Poorthuis
© Ben Creemers
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Doen
Zomerkamp

12 - 14
/07

Doen
Zomerkamp

09 - 11
/08

Doen
Zomerkamp

16 - 19
/08

KRIEBELKAMP (4-6 JAAR)
‘KRIKI
DE KAARTLEGGER’

KLEUTERKAMP (4-7 JAAR)
‘KRIKI IN
VLAAMSE VELDEN’

ZOMERKAMP (6-9 JAAR)
TECHNIEK EN
WETENSCHAP

Kriki laat zijn toekomst voorspellen
in de wereld van de zigeuners en
wagenspelers. Kom jij ook jouw
toekomst te weten op het einde
van de week?

De grote oorlog heerst wanneer
Kriki aankomt in Ieper. Hij ontdekt
dat mensen elkaar steeds blijven
helpen en graag zien, ook in erg
moeilijke tijden! Wat zou hij allemaal
meemaken in deze spannende tijden?
Kom het mee ontdekken!
Tijdens dit gezellig themakamp
bieden de monitoren de
kinderen allerlei activiteiten aan
boordevol fantasie, creativiteit en
natuurbeleving. Elke dag staan er
knutsel- en spelactiviteiten op het
programma die aansluiten bij het
thema.

Stof voor jonge techneuten!
Hoe werkt dit? Hoe komt dat?
Hoe maak ik het? Hoe kan ik dat
programmeren? Doe ik dit wel veilig?
Deze en talloze andere vragen krijgen
een antwoord tijdens het vakantiekamp
‘Techniek & Wetenschap’. Kinderen met
interesse voor techniek en wetenschap
leren er o.a. een robot bouwen en
programmeren aan de hand van een
stappenplan. Er staan bovendien nog
heel wat andere leuke activiteiten op
het programma. Wat denk je van Lego
WeDo 2.0 of Lego Essentials, een sphero
robot, zaklamp of cactusrekje maken?
Of leer je liever zelf een tekenfilm
ontwerpen? Gewoon doen!

We maken kennis met horoscopen,
kaarten leggen en het lezen van
een kristallen bol.
Tijdens dit gezellig themakamp
bieden de monitoren de
kinderen allerlei activiteiten aan
boordevol fantasie, creativiteit en
natuurbeleving. Elke dag staan er
knutsel- en spelactiviteiten op het
programma die aansluiten bij het
thema.

I.s.m. Creafant

I.s.m. De Techniek- en
wetenschapsacademie

I.s.m. Creafant
Elke dag van 9 uur tot 16 uur –
Opvang vanaf 8 uur en tot 17 uur
4 t.e.m. 6 jaar

Elke dag van 9 uur tot 16 uur –
Opvang van 8 uur tot 17 uur
4 t.e.m. 7 jaar

Elke dag van 9 uur tot 15.30 uur –
Opvang van 8 uur tot 17 uur
6 t.e.m. 9 jaar

75 euro (o.v.)
Max. 12 kleuters
Meebrengen: lunchpakket, min. 2
tussendoortjes, drinkfles, reservekledij (broek en slip)

75 euro
Max. 12 kleuters
Meebrengen: lunchpakket, min. 2
tussendoortjes, drinkfles, reservekledij (broek en slip)

100 euro (o.v.)
Max. 12 deelnemers
Breng zeker je lunchpakket, min. 2
tussendoortjes en een drinkfles mee
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Doen
Zomerkamp

31
/08

DAGKAMP (6-9 JAAR)
TECHNIEK EN
WETENSCHAP
In de voormiddag gaan de
kinderen aan de slag met Sphero
en Dash robot, educatieve robots
die op een eenvoudige manier
geprogrammeerd kunnen worden
om daarna leuke spelletjes mee te
spelen.

De namiddag staat volledig in
teken van Lego WeDo. We bouwen
allerlei creaties die we na het
programmeren op de iPad zelf
kunnen laten bewegen!

Doen
Zomerkamp

31
/08

DAGKAMP (4-6 JAAR)

‘KRIEBELBEESTJES EN
ZINTUIGENCARROUSEL’
Zien, horen, voelen, ruiken en
proeven. We prikkelen onze
zintuigen en gaan op zoek naar
wat er kriebelt in het gras. Er zijn
heel wat insecten en spinachtigen.
We kijken naar enkele speciale
exemplaren, gaan op zoek naar
beestjes in de natuur en maken
daarna onze eigen exemplaren.
Kriebel jij met ons mee?
Tijdens deze verrassende workshop
nemen ervaren begeleiders de
kinderen mee op sleeptouw in hun
eigen avontuur en fantasie. Er staan
leuke knutsel- en spelactiviteiten op
het programma die aansluiten bij
de thema’s. Er worden twee groepen
georganiseerd, beide groepen
krijgen dezelfde activiteiten,
maar in omgekeerde volgorde.
I.s.m. Creafant
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9 uur tot 15.30 uur –
Opvang van 8 uur tot 17 uur
6 t.e.m. 9 jaar

9 uur tot 16 uur –
Opvang van 8 uur tot 17 uur
4 t.e.m. 6 jaar

25 euro
Max. 12 kinderen
Breng zeker je lunchpakket, min. 2
tussendoortjes en een drinkfles mee.

25 euro (o.v.)
Max. 12 kleuters
Meebrengen: lunchpakket met min. 2
tussendoortjes, drinkfles, reservekledij
(broek en slip)

Doen
Workshop voor kinderen

05
/10

TECHNIEK– EN
WETENSCHAPSACADEMIE (4-12 JAAR)
Laat je creativiteit de vrije loop,
denk out of the box en doe eens gek!
Samen leren, samen werken, samen
naar oplossingen zoeken.
In onze techniek- en
wetenschapsacademie organiseren
we wekelijks een andere workshop,
voor verschillende leeftijden. We
maken zelf een zaklamp, een bootje
of een insectenhotel.
Kijk op www.biccpeer.be voor het
programma voor jouw leeftijd.
Aanbod voor 3 leeftijdscategorieën:
4-5 jaar, 6-8 jaar, 9-12 jaar.
Elke workshop kan afzonderlijk
gevolgd worden.
Begeleiding: UCLL

Verschillende data
14 tot 16 uur
5 euro per workshop
BICC ‘t Poorthuis

Doen
Workshop voor
volwassenen

07
/10

SPEEL MEE
MET HET
GROOT DICTEE

Na de succesvolle eerste editie van
vorig jaar spelen we opnieuw mee
met het groot dictee!
Creatief Schrijven vzw,
De Standaard en de Vlaamse
bibliotheken dagen je uit om mee
te spelen met De Schrijfwijzen.
Géén klassiek dictee vol tongbrekers
en hersenkrakers, wél een ludiek en
laagdrempelig taalspel voor iedereen
die van het Nederlands houdt.

Doen
Workshop voor
volwassenen

LEESCLUB
Een goed boek laat je niet zomaar
los. Het nodigt uit om ervaringen
met andere boekenliefhebbers uit te
wisselen. Ben jij benieuwd wat andere
mensen aantrekt in een boek? Dan is
onze leesclub iets voor jou!
We komen samen in de huiskamer
van de bibliotheek om in een
ongedwongen sfeer te praten over
het boek. Dit seizoen trekken we
op literaire wereldreis. Het eerste
boek “De verborgen rivier” van Kate
Grenville speelt zich af in Australië.
• Donderdag 13 oktober
• Donderdag 17 november
• Donderdag 22 december
• Donderdag 16 februari
• Donderdag 16 maart
• Donderdag 20 april

Vrijdag 7 oktober 2022
19.30 uur
Gratis, inschrijven verplicht
BICC ‘t Poorthuis

13
/10

20 uur
7 euro per avond
35 euro voor de volledige reeks
Drankje inbegrepen
BICC ‘t Poorthuis

Doen
Workshop voor
volwassenen

24
/11

FEESTELIJKE
DECORATIE MET
DROOGBLOEMEN

Zin in een avondje winterse
gezelligheid? In deze workshop
maak je een feestelijke flowerhoop
met droogbloemen.
Doordat deze bloemen gedroogd
zijn, behouden ze maandenlang hun
kleur en uitstraling, waardoor je er
zo veel langer van kan genieten dan
van een boeket verse bloemen.
Je kan kiezen uit twee winterse en
feestelijke kleurencombinaties.
We schikken de bloemen en binden
deze rond een metalen cirkel. Je
gaat gegarandeerd met een mooi
resultaat naar huis!
Begeleiding: Etalaasj

Donderdag 24 november 2022
19.30 uur
40 euro, materiaal en drankje
inbegrepen
BICC ‘t Poorthuis
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Doen
Workshop voor volwassenen

DIGI
DAK

01
/09

Ben je stiekem wel eens jaloers
op mensen die met een computer,
tablet of smartphone kunnen werken? Wil je het ook graag leren?
Wil je meer weten over veilig
werken op het internet, Facebook,
videobellen, foto’s bewerken, internetbankieren? Beschik je zelf niet
over een computer of heb je geen
internet? Ben je wel computervaardig maar heb je toch ergens hulp
bij nodig?
Stad Peer werkt samen met
Digidak. Digidak staat garant
voor cursussen in een prettige en
ontspannen sfeer, waarbij we per
cursus niet meer dan vijf cursisten
ontvangen.
Tijdens vrije inloopmomenten is
jong en oud welkom in de openbare computerruimte. Je kan er gratis
gebruik maken van de computers
en het internet. Heb je een vraag
over je smartphone, tablet of
computer? Vrijwilligers helpen je
op weg en beantwoorden je vragen.
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Digidak-locaties in Peer en
vrije inloopmomenten
(niet tijdens schoolvakanties):
• BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a:
iedere maandag van 16 tot 19 uur
• OC De Wirix, Pieter Breugellaan 10:
iedere dinsdag van 13 tot 16 uur
• OC Brueghelheem, Dorpsstraat 17:
iedere vrijdag van 14 tot 17 uur

Inschrijfmomenten cursusaanbod:
• 
BICC ‘t Poorthuis:
maandag 29 augustus
van 17 tot 20 uur
• 
OC De Wirix:
dinsdag 30 augustus
van 13 tot 16 uur
• 
OC Brueghelheem:
vrijdag 2 september
van 14 tot 17 uur
www.digidak.be

Doen
Workshop voor volwassenen

VORMINGEN
VRIJETIJDSLOKET

12
/05

Gedurende het hele jaar
organiseert het Vrijetijdsloket
praktische vormingen voor
verenigingen. De vormingen
zijn gratis voor Peerse
verenigingen en vinden plaats in
de Dynamische Dorpen.
• Evenemententool:

donderdag 12 mei

• Invullen belastingbrieven voor

verenigingen: donderdag 9 juni

• UBO-register:

dinsdag 13 september

• Digitale nieuwsbrieven voor

verenigingen:
woensdag 5 oktober

• 
Verenigingeninfo.be:

maandag 9 januari

• 
Evenemententool voor

verenigingen:
dinsdag 7 februari

• 
Online vergaderen:

maandag 6 maart

• 
Vrijwilligersverzekeringen

aanvragen: donderdag 6 april

• 
Publicatie wijzigingen staatsblad

VZW’s: maandag 8 mei

• 
Eenvoudige uitnodigingen maken:

woensdag 7 juni

• Online boekhouding voor

verenigingen: maandag 7
november

20 uur
Gratis, inschrijven verplicht
i.k.v. Dynamische Dorpen
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Kijken & Luisteren
Lezing

05
/12

29
/12

Doen
Workshop voor kinderen

21
/02

VERBINDEN MET
VRIJWILLIGERS
DANKZIJ
COMMUNICATIE

MYSTERIEUZE
CURIEUZENEUZEN
MONSTERS (6-9 JAAR)

FOOD
ART FUN

Digitale communicatiekanalen
laten toe om de communicatie
met vrijwilligers te verbeteren.
Als organisatie wil je graag meer
vrijwilligers aantrekken, betrokken
houden en onderling verbinden.
Tijdens deze sessie krijg je de nodige
tips op maat om als organisatie aan
de slag te gaan en je communicatie
te verbeteren.

We duiken in boeken en komen van
alles te weten over monsters: lieve,
stoute en ook wel hele bijzondere.
Heeft jouw monster misschien tien
ogen, scherpe tanden, vleugels,
klauwen… En kan hij zwemmen,
vuur spuwen of misschien wel
breakdancen? We knippen uit
schuimrubber ons curieuze monster
en drukken met een echte inktrol,
drukinkt en vooral veel fantasie.

Tijdens deze creatief culinaire
workshop gaan kinderen met hun
verbeelding en met enkele simpele
ingrediënten aan de slag om een
heerlijk portret van een dier te
creëren. Ze maken hun kunstwerk
in koekjesdeeg, beschilderen dit en
krijgen het mee naar huis om zelf af
te bakken. Wanneer het portret af
is, wordt er eerst een professionele
foto van elk werk gemaakt, zodat
de kinderen een leuk aandenken
hebben aan de workshop.
De kinderen kiezen tussen twee
ontwerpen: een leeuw of een
eenhoorn. Jolanda Stokkermans
begeleidt de workshop. Ze is ook
bekend als De Mealprepper met
duizenden volgers op sociale media.
Ze geeft haar persoonlijke liefde
voor food art met plezier door aan
de jonge deelnemers.

Begeleiding: Vrijwilligerswerkwerkt
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Doen
Workshop voor kinderen

FANTASIERIJKE
KENNISMAKING
MET DRUKTECHNIEK

Begeleiding door Trill

(6-9 JAAR)
MAAK EEN LEEUW OF EENHOORN
OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN!

Maandag 5 december 2022
20.30 uur

Donderdag 29 december 2022
13.30 – 16 uur

Dinsdag 21 februari 2023
13.30 – 16.30 uur

5 euro (Gratis voor verenigingen
aangesloten bij het Vrijetijdsloket)
BICC ‘t Poorthuis

6 euro
Drankje en vieruurtje meebrengen
BICC ‘t Poorthuis

8 euro
Drankje en vieruurtje meebrengen
BICC ‘t Poorthuis

Doen
Cursus voor volwassenen

06
/09

Doen
Workshop voor
volwassenen

01
/03

Doen
Cursus voor volwassenen

20
/09

TEKENEN EN
SCHILDEREN

KAARSEN
DRAAIEN

AMATEURTHEATER

Al enkele jaren kan je in Peer
terecht voor deze cursus tekenen
en schilderen. Wil jij ook graag de
kneepjes van het vak leren?
Marie-France geeft tekenles &
schilderen van belichte composities.
Iedere week is er een ander
onderwerp en wordt er met andere
materialen gewerkt zoals aquarel,
pastel, acryl, houtskool, OostIndische inkt en bister met rietpen of
kwast. Er wordt geoefend met diverse
technieken en methodes.

Elien en Margo startten Fijnschalig
op in 2020 voor een actie voor
de Warmste week, waarbij ze
handgedraaide kaarsen en DIY-boxen
verkochten. Ondertussen organiseren
ze op wekelijkse basis workshops
waarbij ze mensen het plezier van
kaarsen draaien mee geven.

Heb je (altijd wel) zin (gehad)
om op de planken te staan? Dan
is de cursus amateurtheater voor
beginners het perfecte startmoment.
De cursus is geschikt voor iedereen
die graag in de huid van een
personage kruipt en over een portie
goesting beschikt. Stap voor stap
verken je de basiselementen van het
acteren. Je werkt aan het inleven in
een personage, aan spelplezier, aan
het gebruik van de ruimte, aan durf
en aan samenspel. Je leert jezelf ook
uitdrukken op een podium.
Het ultieme doel is om na de cursus
zelf op de planken te gaan staan.
De Peerse toneelvereniging
comediA organiseert mee deze
opleiding en biedt je graag de
planken aan. Met andere woorden:
je staat misschien wel in één van
de volgende producties.

Zowel beginners als gevorderden
kunnen op elk ogenblik aansluiten.
Vrijblijvend een les komen volgen is
altijd mogelijk, mits reservering.

Ontdek zelf de fun van het DIYkaarsen maken tijdens deze
workshop. Wat kan je verwachten?
Je leert verschillende vormen en
draaitechnieken en neemt tegen
het einde van de avond je eigen set
gedraaide kaarsen mee voor een
persoonlijke touch in jouw interieur.
Kortom, twee uur draaiplezier
gegarandeerd!
Begeleiding: Fijnschalig

Elke dinsdagavond van
19 tot 21.30 uur
Elke donderdagavond
van 19 tot 21.30 uur
40 euro voor 5 lessen
Inschrijven en betalen via Catharina Neelen
catharinaneelen@skynet.be
Lokaaltje Drossaardplein 1

Woensdag 1 maart 2023
20 uur
40 euro, drankje en materiaal inbegrepen
BICC ‘t Poorthuis

VOOR
BEGINNERS

Vanaf dinsdag 20 september 2022
19.30 tot 22 uur
Vijf dinsdagavonden
50 euro voor 5 lessen
BICC ‘t Poorthuis
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Kijken & Luisteren
Mediawijs BICC

2022
/2023

DIGITAAL BIBLIOTHEEK
AANBOD
Als lid van de bibliotheek kan
je materialen uitlenen en
reserveren. Met een Mijn
Bibliotheek-account kan je online
je uitleningen bekijken, verlengen
en reserveren of je lidgeld en boetes
betalen. Bijkomend kan je gebruik
maken van:
E-boeken
Sinds 2020 beschikt de bib over
een ruim aanbod Nederlands- en
Engelstalige e-boeken. Je kan 2
boeken lenen, 2 boeken reserveren
en elk boek maximaal 6 weken
houden. De boeken zijn beschikbaar
op tablet, smartphone, computer en
de meest courante e-readers.
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Go Press: In onze bib kan je niet
enkel fysieke kranten lezen maar
ook online op zoek gaan naar
een artikel. De kranten van de
dag kan je digitaal lezen binnen
de muren van het BICC, op de
internetcomputers of via je eigen
tablet, smartphone of laptop. Het
digitale krantenarchief kan je thuis
of in de bib raadplegen via je Mijn
Bibliotheek-account.
Fundels zijn digitale
prentenboeken voor kleuters (3
tot 7 jaar) en AVI-leesboeken voor
beginnende lezertjes (6 tot 10 jaar).
Een mooie aanvulling op de fysieke
boekencollectie van de bibliotheek!

Online leren met het gratis
leerplatform: kies een cursus en ga
thuis aan de slag. Van fotografie tot
yoga of talen, meld je aan via Mijn
Bibliotheek en leer van uitdagende
e-learnings en webinars. Gratis en
op je eigen tempo te volgen.

Gratis voor leden van de bibliotheek
Kinderen zijn gratis lid van de bib
tot 18 jaar.
Alle diensten zijn gratis met je
Mijn Bibliotheek-account

© Ben Creemers
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KUNSTACADEMIE
NOORD-LIMBURG
Iedereen heeft talent voor muziek, theater, dans of
beeldende kunst. Vaak komt het erop aan om iemand
te ontmoeten die je helpt om je talent te ontdekken
en daarna samen te ontwikkelen. De Kunstacademie
Noord-Limburg heeft de geknipte professionele
kunstenaars in huis om je kunstzinnige talenten te
ontdekken en te ontplooien.
Opleidingsaanbod in Peer
(lesrooster onder voorbehoud)

42

KUNSTENMIX
(6 - 7 JAAR)

Op een speelse, fantasievolle manier experimenteer je
in hoofdzaak met muziek, maar ook met een vleugje
beweging en toneelspel.
Kunstenmix
• 6-jarigen: woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
• 7-jarigen: woensdag van 14.30 tot 15.30 uur

JONGERENATELIER
(12 - 18 JAAR)

Je tekent, schildert, gaat driedimensionaal te werk,
maar maakt daarnaast ook gebruik van nieuwe media.
Je mogelijkheden zijn onuitputtelijk: in de ateliers krijg
je steeds opnieuw uitdagingen aangereikt om jezelf
creatief uit te leven. Op die manier ontwikkel je een eigen
kunstzinnige identiteit en zal je na verloop van tijd al je
ideeën zelfstandig kunnen vormgeven.

Basisschool De mAgneet (Peer-centrum)
Beeldatelier jongeren
Zaterdag van 9 tot 12.30 uur

MUZIEK

Jongerencentrum De Bak

(VANAF 8 JAAR)
Wil je graag een muziekinstrument leren bespelen? Dat
kan! Vanaf 8 jaar start je onmiddellijk met het instrument
van je keuze. Je krijgt iedere week 3 uur les: 2 uur
muzikale vorming en 1 uur instrument.
Instrumentles te bespreken bij aanvang van het schooljaar
met desbetreffende leerkracht.
Muzikale vorming:
Maandag van 16 tot 17 uur
Woensdag van 15.45 tot 16.45 uur
Basisschool De mAgneet (Peer-centrum)

THEATER

(VANAF 8 JAAR)
Sta je graag in de spotlights? Hou je van sprookjes, verhalen
en verkleedkisten? Speel je graag dat je iemand anders
bent? Dan is theater beslist iets voor jou.

KINDERATELIER
(6 - 12 JAAR)

Hou je van tekenen, schilderen en knutselen?
In het atelier maak je fantasierijke werkjes uit
verschillende materialen. Je leert kijken naar
kunst en maakt originele creaties met papiermaché, pandakrijtjes, ecoline, Chinese inkt,
monodruk of natuurklei.
Basisschool De mAgneet (Peer-centrum)
Donderdag van 15.30 tot 17.10 uur of
Donderdag van 17.30 tot 19.10 uur of
Woensdag van 15 tot 16.40 uur
Basisschool Wijchmaal
Woensdag van 17.20 tot 19 uur
Basisschool Kleine-Brogel
Zaterdag van 10.30 tot 12.10 uur

Theater
• 8- & 9-jarigen: zaterdag van 9 tot 10 uur (1 uur per week)
• 10- & 11-jarigen: zaterdag van 10 tot 11 uur (1 uur per week)
• 12-, 13-, & 14-jarigen: zaterdag van 11 tot 13 uur
(2 uur per week)

Basisschool Grote-Brogel
Dinsdag van 15.30 tot 17.10 uur
of 17.20 tot 19 uur

Plons Peer (Peer-centrum)

Ontdek het volledige opleidingsaanbod voor Noord-Limburg op www.kanl.be. Info en contact: info@kanl.be en Tel. 011 80 87 10
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Info en ticketverkoop
Online via: www.biccpeer.be
BICC-balie: Zuidervest 2a, 3990 Peer
Tel: 011 61 07 20
E-mail: bicc@peer.be
Openingsuren
Het BICC is geopend met momenten van vrij bezoek, waarbij er
geen medewerker aanwezig is, en vaste momenten waarop een
gastvrouw of gastheer je graag ontvangt.
Vrij bezoek:
		
maandag:
9 tot 15 uur
dinsdag:
9 tot 15 uur
woensdag:
9 tot 12 uur
donderdag:
9 tot 15 uur
vrijdag:
9 tot 15 uur
zaterdag: 		
zondag:
gesloten

Gastvrouw of
-heer aanwezig:
15 tot 19 uur
15 tot 19 uur
12 tot 19 uur
15 tot 19 uur
15 tot 19 uur
9 tot 12 uur
gesloten

Het BICC opent steeds 30 minuten voor aanvang van een
activiteit. We zijn gesloten op wettelijke feestdagen en brugdagen.
Extra sluitingsdagen worden tijdig gecommuniceerd.
Tickets kopen
Je kan online of via de balie in het BICC tickets aankopen. Aan
de BICC-balie kan je met Bancontact betalen. Als je niet wegwijs
raakt uit de online verkoopmodule helpen we je graag verder.
Je kan de tickets downloaden in de app van Ticketmatic of je
ontvangt ze via pdf in je mailbox. Bij de voorstelling toon je ons je
tickets in de app of laat je de QR-code van het ticket in je mailbox
scannen. Een ticket uitprinten is niet langer nodig.
Annulering
Je kan je tickets annuleren uiterlijk één werkdag vóór de
voorstelling. Je ontvangt dan een tegoedbon ter waarde van
de tickets min 2 euro administratieve kosten per ticket. Deze
tegoedbon blijft 1 jaar geldig.
Ook in het geval dat het BICC de voorstelling moet annuleren,
ontvang je een tegoedbon ter waarde van de aangekochte
tickets. We proberen annuleringen steeds zo snel mogelijk
te communiceren via onze website, sociale media en via mail.
Kortingen
• Pieterpas: 2 euro korting voor Perenaren op aangeduide
activiteiten. De Pieterpas is gratis en af te halen bij
Toerisme Peer.
• Pieterpluspaskorting: 50% korting op alle voorstellingen.
De Pieterplusplas is een aanvulling op de voordelen van
de huidige Pieterpas, met financiële kortingen voor mensen
met een beperkt budget.
• Min 26 jaar: 50% korting op een selectie van voorstellingen.
• Groepen vanaf 10 personen: 50% korting op een selectie
van voorstellingen.
• Leerlingen muziekonderwijs en Kunst & Musea: 50% korting
op de Noorderklankenconcerten.

Huisregels
Fotograferen en/of het maken van film- of geluidsopnamen is
niet toegestaan, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verkregen,
zowel van de artiesten als van het BICC.
De aanvangstijden van de voorstellingen staan steeds vermeld
in dit magazine en bij het evenement in Ticketmatic. Laatkomers
worden slechts binnengelaten als de voorstelling dit toelaat.
Kaarten van laatkomers worden niet terugbetaald.
Vestiaire
Omwille van de algemene veiligheidsvoorschriften mogen jassen
niet mee de zaal in. Je kan gebruik maken van de gratis bewaakte
vestiaire, die tot 30 minuten na de voorstelling open is.
Café Foyer
Het cafetaria is tijdens geplande activiteiten open vanaf 19 uur. Het
cafetaria biedt een assortiment van dranken en versnaperingen
aan, waaronder ook verschillende Fairtradeproducten. Je kan er
met Bancontact of contactloos betalen.
Toegankelijkheid
Het BICC is toegankelijk voor mensen met een beperking. Er zijn
aangepaste toiletten en speciale parkeerplaatsen in de nabijheid
van het gebouw. Voor rolstoelgebruikers worden in de Grote zaal
plaatsen voorbehouden. Geef een seintje bij het reserveren van
je kaarten en wij doen het nodige.
Een begeleider van mensen met een beperking (in het bezit
van de begeleiderpas) kan de activiteiten gratis bijwonen.
Een begeleiderpas kan je aanvragen bij de Provincie Limburg:
Tel. 011 23 75 35 of email: begeleiderspas@limburg.be.
Ook personen met een European Disability Card kunnen
rekenen op gratis toegang voor de begeleider.
Ook nog:
• De Grote zaal is uitgerust met een ringsysteem voor
slechthorenden.
• Assistentiehonden zijn welkom in het BICC.
• Het BICC voorziet gratis wifi.
Vrijwilligers gezocht!
Ben je mateloos geïnteresseerd in cultuur en spreekt het
aanbod je wel aan? Aarzel dan niet en contacteer ons via
bicc@peer.be of Tel. 011 61 07 20 voor meer info over
vrijwilliger worden in het BICC.
Facebook, Instagram en Nieuwsbrief
Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws, leuke acties
of wedstrijden en last-minute aankondigingen via onze
Facebookpagina ‘BICC Bibliotheek en Cultuurcentrum Peer’,
onze instagrampagina ‘biccpeer’ en onze tweewekelijkse
digitale nieuwsbrief via www.peer.be/nieuwsbrief. Door een ticket
te kopen bij het BICC ontvang je deze nieuwsbrief automatisch.

Raadpleeg de BICC-website voor de actuele kortingen of
eventuele wijzigingen.
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KALENDER
Kijken & Luisteren
DEUSTERCONCERT
Do. 7 juli 2022
Greet Schoofs & Evi Hoydonkx
Do. 18 augustus 2022
Jeroen Soors & Cedric Honings –
It takes two to tango
Zo. 25 september 2022
Atelier Anima Eterna –
Zingende snaren

MUILPEER

Za. 8 oktober 2022
Piv Huvluv - Piv verenigt Peer
Za. 14 januari 2023
Kamal Kharmach – Mag ik even?

Za. 24 december 2022
Kleine voorleeshelden –
Ik ga logeren (3+)
Za. 14 januari 2023
Jonge boekspeurders –
Was ik maar… (6-9 jaar)

Za. 4 februari 2023
Thomas Smith - Rebel

Za. 21 januari 2023
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)

FAMILIE

Za. 28 januari 2023
Kleine voorleeshelden –
Wij zijn tovenaars (3+)

Za. 21 mei 2022
Boekstartdag (0-3 jaar)
Za. 15 oktober 2022
Jonge boekspeurders –
Op speurtocht (6-9 jaar)

Za. 11 februari 2023
Jonge boekspeurders –
Blind-date met boeken (6-9 jaar)

Za. 10 september 2022
Stadsfestival

Za. 15 oktober 2022
Theater FroeFroe – Roodhapje (5+)

Za. 18 februari 2023
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)

Za. 15 oktober 2022
Try-out Jade Mintjens

Za. 29 oktober 2022
Kleine voorleeshelden –
Op schattentocht (3+)

Za. 25 februari 2023
Kleine voorleeshelden –
Fietsen is fijn (3+)

Do. 3 november 2022
Film ‘Soul’ (6+)

Zo. 26 februari 2023
4Hoog – Kom Wel (3+)

Za. 12 november 2022
Jonge boekspeurders –
Mag ik meedoen? (6-9 jaar)

Za. 4 maart 2023
Kleine Voorleeshelden –
Geluk in een klein doosje (3+)

Zo. 13 november 2022
Sinthappening (3+)

Za. 11 maart 2023
Jonge boekspeurders –
Een strip is leuk (6-9 jaar)

Za. 19 november 2022
TBA
Vr. 10 februari 2023
TBA
Vr. 24 maart 2023
TBA
Zo. 30 april 2023
Lokale Helden

NOORDERKLANKEN
Vr. 30 september 2022
Floris and the Flames Seizoensopener
Za. 18 februari 2023
Joren Rubens, Michiel
Kelchtermans, Cedric Honings
en Toon Van Geyseghem
Za. 22 april 2023
Trio Khaldei – La Mer
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HUMOR

Za. 19 november 2022
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)
Za. 26 november 2022
Kleine voorleeshelden – Kunst (3+)
Za. 10 december 2022
Jonge boekspeurders –
Sprookjes en andere verhalen
(6-9 jaar)
Za. 17 december 2022
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)

Za. 18 maart 2023
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)
Za. 25 maart 2023
Kleine voorleeshelden –
Burgemeester leest voor (3+)
Di. 4 april 2023
Film ‘Mijn moeder is een gorilla’ (5+)
Za. 15 april 2023
Jonge boekspeurders –
Vieze boel (6-9 jaar)

Za. 22 april 2023
Boekstart voorleesmomentje
(0-3 jaar)
Zo. 23 april 2023
Theater Tieret – Olleke Bolleke (4+)
Za. 29 april 2023
Kleine voorleeshelden – Naar de
paarden in Breugelhoeve (3+)

MUZIEK
Za. 29 oktober 2022
Ruben Block
Za. 5 november 2022
The Jazzoline Orchestra –
Licence to kill
Zo. 20 november 2022
Big Band Fest
Vr. 10 maart 2023
Tutu Puoane & Pat Donnez –
Anything goes
Wo. 29 maart 2023
Spinvis – Neveldieren

Do. 16 februari 2023
Evi Hanssen –
Sinds ik niet meer drink

Verbinden met vrijwilligers

Doen

Di. 10 januari 2023
Verenigingeninfo.be

CULTURELE BUSUITSTAP
Za. 22 oktober 2022
Z33 Hasselt en
Labiomista Genk

REVEIL
Di. 1 november 2022
Troostgedichten met
woordkunstenaar Jeekast

BOEKENVERKOOP
Vr. 23 december 2022
Boekenverkoop

PEER POPULAIR

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
VOOR VOLWASSENEN

Do. 1 december 2022
Film ‘Red Sandra’

Do. 12 mei 2022
Evenementenloket

Di. 31 januari 2023
Lien Van de Kelder, Jan De Smet
en Wouter Berlaen –
Chique dinges

Do. 9 juni 2022
Invullen belastingbrieven
voor verenigingen

Do. 16 maart 2023
Liefde voor Piaf – Toujours aimer

LEZING
Ma. 10 oktober 2022
Joris Hessels – Een klein afscheid

Ma. 6 maart 2023
Online vergaderen
voor verenigingen
Do. 6 april 2023
Verzekeringen aanvragen
voor verenigingen
Do. 4 mei 2023
Publicatie staatsblad VZW’s
Wo. 7 juni 2023
Eenvoudige uitnodigingen
maken voor verenigingen
Di. 20 september 2022
Start Amateurtheater
voor beginners

WORKSHOPS VOOR KINDEREN
Vanaf wo. 5 oktober 2022
Techniek- en Wetenschapsacademie (4-12 jaar)

Vanaf di. 6 september 2022
Cursus tekenen en schilderen

Di. 21 februari 2023
Food art fun (6-9 jaar)

Di. 13 september 2022
UBO-register

Di. 15 november 2022
Lieve Blancquaert –
Let’s talk about sex

Vr. 7 oktober 2022
Speel mee met het groot dictee

Zo. 22 januari 2023
Toast Literair –
Alles over Edgar Allan Poe

Wo. 1 maart 2023
Kaarsen draaien

Do. 29 december 2022
Mysterieuze curieuzeneuzen
monsters (6-9 jaar)

Vr. 28 oktober 2022
Marc Swerts – Books & Blues

Di. 13 december 2022
Tom Naegels – Nieuw België:
Een migratiegeschiedenis

Di. 7 februari 2023
Evenementenloket

Vanaf september 2022
Start Digidak

Wo. 5 oktober 2022
Nieuwsbrieven voor
verenigingen

Ma. 28 november 2022
Vanessa Lauwers –
Het faalangstmonster

Za. 10 december 2022
Schrijfmarathon
Amnesty International

Vanaf do. 13 oktober 2022
Leesclub
Di. 8 november 2022
Online boekhouding voor
verenigingen
Do. 24 november 2022
Feestelijke decoratie
met droogbloemen

ZOMERKAMPEN
12 tot 14 juli 2022
Kriki de kaartlegger (4-6 jaar)
9 tot 11 augustus 2022
Kriki in Vlaamse velden (4-7 jaar)
16 tot 19 augustus 2022
Techniek en wetenschap (6-9 jaar)
Wo. 31 augustus 2022
Kriebelbeestjes en
zintuigencarrousel (4-6 jaar)
Wo. 31 augustus 2022
Techniek en wetenschap (6-9 jaar)

Ma. 5 december 2022
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Bibliotheek Cultuurcentrum
BICC ‘t Poorthuis
Zuidervest 2a, 3990 Peer
Tel. 011 61 07 20
bicc@peer.be
www.biccpeer.be

BICC Bibliotheek Cultuurcentrum Peer
biccpeer

