FAMILIEFILM • RONSE / Cine@CC Everest‘Everest, de jonge Yeti’ : Tiener Yi
vindt op haar dakterras een Yeti die ontsnapt
is en achtervolgd wordt. Ze besluit hem
terug te brengen naar de Mount Everest,
maar zo eenvoudig is dat niet !
Info : www.ccdeververij.be

Rally. In 2016 werd de band een van de artists
in residence in muziekcentrum Trix. In 2015
verscheen de instrumentale debuutsingle
‘Calm Down Sir’ die onder meer werd opgepikt
door BBC-dj Steve Lamacq. Eind 2016 nam
de band het debuutalbum Hindrance op onder
leiding van Reinhard Vanbergen en Niek Meul
van Das Pop. De eerste single uit het album
‘Island Full Of Gold’ verscheen in januari 2017.
Info : 055 23 16 19 • cultuur@kluisbergen.be

aandacht besteed aan kinderen
met een handicap.
Info : www.ccdeververij.be • vooraf
inschrijven noodzakelijk • gratis toegang

DONDERDAG 5 NOVEMBER
FAMILIEFILM • RONSE / Cine@CC ‘Wonder Park’ : June is verdrietig omdat haar
moeder erg ziek is. Op een dag komt ze per
toeval terecht in het pretpark dat ze samen
gefantaseerd hebben. Het park is in verval
en wordt bedreigd door chimpanzombies.
Kan ze met haar vrienden het park redden ?
Info : www.ccdeververij.be

ZATERDAG 7 NOVEMBER
METAL • KRUISEM / ‘Zingem Beeft’ : Thurisaz
Komah : An Evening With Knives Temptations
For The Weak Our Common sense.
Info : De Griffel • € 10 • info@zingembeeft.be

ZATERDAG 14 NOVEMBER
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KNUTSELWORKSHOP • KRUISEM / Vrolijke

Beetje bij beetje mag er terug
iets georganiseerd worden. In de
Vlaamse Ardennen zijn we altijd
al creatief geweest. Dus werden
evenementen coronaproof
heruitgevonden. Daarom
hernamen we ‘de regiokalener’.
Laat ons weten als jij ook
iets organiseert ! Veel plezier
en hou het veilig !

uiltjes in de herfst : Samen met ‘Creaval’
maken we vrolijke uiltjes. Een workshop
voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Info : Passionistenstraat 25, Kruishoutem •
€ 7 • voorzitter.gbkruishoutem@gmail.com

VRIJDAG 6 NOVEMBER
POP • KLUISBERGEN / ‘High Hi’ : In 2014

werd de band geselecteerd voor ‘De Nieuwe
Lichting’ van Studio Brussel. Datzelfde jaar
bereikte de band de finale van Humo’s Rock

IT • KRUISEM / ‘CoderDojo’ : CoderDojo
organiseert gratis ICT-workshops voor
kinderen en jongeren. Hou je van computers
en programmeren ? Dan is CoderDojo iets
voor jou ! Kom bij onze club en maak op een
coole manier kennis met Scratch, Arduino en
Lego Mindstorms. Telkens aangepast
aan jouw niveau. Deelnemen kan tussen 7 en
18 jaar. Jonger dan 12 jaar ? Dan nodigen wij ook
de ouders uit om samen de nieuwe uitdaging
aan te gaan !
Info : De Griffel • inschrijven verplicht
(enkel per workshop) via www.eventbrite.com •
Problemen bij het inschrijven, geef zeker een
seintje via bibliotheek@kruisem.be • Beperkt
aantal plaatsen !

ZONDAG 15 NOVEMBER
CULTUUR • RONSE / Kunstendag voor
Kinderen (10u30 - 18 u) : Ook dit jaar biedt
CC De Ververij, in samenwerking met de bib,
kinderen tot 12 jaar en hun familie bijzondere
en gratis activiteiten aan. ‘Kunstendag voor
Kinderen’ is toegankelijk voor iedereen. In
het kader van 30 jaar Kinderrechtenverdrag
wordt in deze editie bovendien extra

Jan Decleir zal zijn lievelingsverzen van
poëtische helden als Claus en Charms
voordragen, Roland gooit er af en toe
een rauw puur heartfelt blueslied
tegenaan, Gerda die tekent live als een
bezetene en Lecompte draagt haar
eigen gedichten voor. Wie niet komt
verdient het om gelyncht te worden.
Info : www.ccdeververij.be • Wolvestraat 37 •
Prijs : € 16 / € 14 (-26, 55+, combiprijs
vanaf 3 voorstellingen) / € 12 (inwoners
Ronse met VT pas cat. 2) / € 5 (inwoners
Ronse met VT pas cat. 1)

VRIJDAG 27 NOVEMBER
DINSDAG 17 NOVEMBER
CULTUUR • KRUISEM / ‘West Engeland’ :
Rondtrekken in dit aantrekkelijke deel
van Engeland brengt onverwachte
ontdekkingen mee : een voelbare band
met het boeiende verleden, een ruwe
kuststrook met veel kleine stranden
en haventjes, dorpen, kerkjes en
kathedralen in die zo aparte Engelse stijl.
Grensverleggende reisreportage
door Jan en Rita Thienpont.
Info : De Kepper Kruishoutem •
kruishoutem@vtbkultuur.be

ZATERDAG 21 NOVEMBER
POËZIE/THEATER • RONSE / Delphine
Lecompte, Jan Decleir, Gerda Dendooven
& Roland : ‘De Desperado’s van de
Vlaamse Poëzie’ (20 u) : Niemand
minder dan de robuuste monumentale
fenomenale acteur Jan Decleir, de
authentieke onbevreesde legendarische
blueszanger Roland, de weerbarstige
sluwe onovertroffen illustratrice Gerda
Dendooven en de baldadige tomeloze
hondsbrutale dichteres Delphine
Lecompte boksen een poëzieprogramma in
elkaar dat meer doet denken aan punk en
Johnny The Selfkicker, dan aan preutsheid
en Christine D’haen. En gelukkig maar !

POP • RONSE / Ansatz der Maschine
‘Burial Songs’ (20u30) : Vier jaar na
Tattooed Body Blues trakteert Ansatz
der Maschine, het geesteskind van de
Kortrijkse indietronicamuzikant Mathijs
Bertel, ons op een nieuwe plaat. Met
Burial Songs lijkt Ansatz een hoofdstuk af
te sluiten. “Na vijf langspelers in vijftien
jaar is voor mij de cirkel rond”, vertelt
Bertel. “Nu ik mijn ambacht beter beheers,
slaag ik er eindelijk in om mijn verhaal te
vertellen, zonder compromissen. Ieder
nummer heeft zijn eigen noodzaak”. Dat
verklaart meteen de hoge intensiteitsgraad
van Burial Songs. Afscheid nemen en
loslaten zijn de centrale thema’s op
de plaat. Een gevoel, een periode, een
geliefde ... ze worden allemaal letterlijk
onder de grond gestopt. Maar dat gebeurt
niet zonder een gapende leegte achter te
laten. Geen wonder dus dat Mathijs Bertel
dit keer voor de klassieke vorm van het
requiem heeft gekozen. “Muziek is het
belangrijkst in je leven op momenten
dat je heftige emoties te verwerken
krijgt, zoals bij rouw en verlies.
Ze biedt troost, geeft houvast en
helpt je je verdriet te kanaliseren”.
Info : www.ccdeververij.be • Wolvestraat 37 •
Prijs : € 12 / € 10 (-26, 55+, combiprijs
vanaf 3 voorstellingen) / € 8 (inwoners
Ronse met VT pas cat. 2) / € 4 (inwoners
Ronse met VT pas cat. 1)

T/M ZATERDAG 14 NOVEMBER
FOTOTENTOONSTELLING • RONSE /

‘Rondewinnaars’ - Anneke Kestelijn : In
2016 slaagde Anneke Kestelijn uit Ronse
er in om voor haar eindwerk fotografie alle
nog in leven zijnde Belgische winnaars van
de Ronde van Vlaanderen te portretteren.
Het resultaat is een unieke fotoreeks met
authentieke portretten van alle nog levende
winnaars. Deze prachtige zwart-wit-reeks
werd reeds meerdere keren succesvol
tentoongesteld op diverse locaties. Veel
bezoekers en zelfs Rondewinnaars
moedigden Anneke aan om de reeks verder
uit te breiden met ook alle buitenlandse
winnaars. Dit leek een onmogelijke taak.
Maar met de steun van de diensten Cultuur
en Sport van de stad Ronse kan Anneke
haar Ronde verder zetten. Net zoals bij
de Belgische winnaars neemt Anneke het
portret van de grootste wielergoden in hun
eigen omgeving. Elk portret krijgt op deze
manier zijn eigen verhaal. Deze unieke
fotoreeks wordt in primeur getoond in
Cultuurcentrum De Ververij.
Info : www.ccdeververij.be • Wolvestraat 37 •
Open op woensdag, zaterdag en zondag
van 14u tot 17u30 • Gratis toegang

INFO ONDER VOORBEHOUD

Alle evenementen en vermelde locaties
zijn onder voorbehoud van wijzigingen
in de coronamaatregelen. Raadpleeg
de organisatie steeds !

UW EVENT IN ONZE AGENDA ?

Indien u uw evenement in de kalender
‘editie december’ wenst te laten
verschijnen, gelieve dan alle info vóór
10 november 2020 te bezorgen via
info@randeevoe.be met als onderwerp
‘regiokalender - editie december’.
Opgelet ! Énkel socio-culturele
activiteiten worden vermeld geen eetfestijnen, etc.
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DINSDAG 3 NOVEMBER

