JAZZ-POP • RONSE /

Jazzlab : An Pierlé Quartet
Het An Pierlé Quartet is een versmelting
van het jonge jazzduo SCHNTZL met
singer-songwriter An Pierlé en muzikantproducer Koen Gisen. Ze verkennen elkaars
werelden met een verfrissende openheid.
Zoals je al kon horen tijdens Bel Jazz
Fest brengt het kwartet veelzijdige
experimentele popmuziek met een
twist, dat zich strekt van serene en
open landschappen naar expressieve
Brechtiaanse cabaret-fun, met een
gezonde dosis noise en trompetgeschal
versmolten met psychedelische grooves.

bed, maar met thema’s die ook hier bekend
in de oren zullen klinken.

TENTOONSTELLINGEN

NOG TOT 24 JANUARI

In zijn eerste volwaardige voorstelling
spreekt Wouter over zijn eerste keer
Down Under en over zijn hang naar
avontuur. Op de fiets neemt hij ons mee
door de verzengende hitte en leegte van
de outback, de multiculturele steden, de
ongerepte natuur van Tasmanië en door
Nieuw-Zeeland, vaak beschouwd als het
mooiste land ter wereld.

NOG TOT 10 JANUARI

OPENLUCHTTENTOONSTELLING •
KRUISHOUTEM / De Klare Lijn - Cartoons

Via universele thema’s zoals liefde en
dood verschaft Wouter zijn publiek
duiding over de interne dynamiek van
een fascinerend continent.
Info : cultuur@kluisbergen.be

Info : www.ccdeververij.be
WANDELING • RONSE /

Winterwandeling in Breucq
Wandeling in groepjes ... langs landwegen,
bos en boomgaard (een nieuw stukje
natuurreservaat van NP Ronse) waar we
(‘hopelijk : corona’) kunnen stoppen voor
een warm drankje. Deze activiteit is gratis.

REGIO
KALENDER
JANUARI 2021

Randeevoe steunt mensen die,
in de mate van het mogelijke,
iets organiseren. Hierbij een
streekoverzicht.
Laat ons weten als jij ook
iets organiseert ! Veel plezier
en hou het veilig !

ZATERDAG 23 JANUARI
LEZING • KLUISBERGEN /

We vertrekken aan de jeugdherberg in
bubbels om 14 uur. Kinderen zijn welkom,
doch de wandeling is niet geschikt voor
kinderwagentjes. Alles is Corona proof.
Einde rond 17 uur. Draag aangepast
schoeisel en warme kledij !
Info : NatuurpuntRonse@Outlook.com

Op deze helse tocht door zowel bloedhete
als winterse natuurlandschappen en langs
befaamde kustwegen, kruisen kleine en
grote verhalen als vanzelf zijn pad.
Menselijke verhalen, die een intrigerende
kijk bieden in een werelddeel ver van ons

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

Tijdens een fikse winterwandeling geheel
Coronaproof cartoons bekijken ? Het kan
sinds 23 december in Kruisem.
Een selectie van een 100-tal cartoons
van de George Van Raemdockkartoenale
Boechout met als thema ‘De Klare Lijn’ is
er te zien tot 24 januari.
© Steven Vancoppenolle

Owczarek. 4 kunstenaars die samen de
grote actuele thema’ s aankaarten : isolatie,
eenzaamheid, vervreemding, natuur en
maatschappij, de hunkering naar iets
anders en beter.
Het thema verwijst uiteraard naar Hergé
die erin slaagde om met enkele heldere
lijnen talloze andere lijnen te suggereren
zonder afbreuk te doen aan het geheel.
In het verlengde van die tekenstijl werd
deze cartoonwedstrijd een uitnodiging aan
cartoonisten om terug te gaan naar de
essentie. Cartoons die ruw en authentiek
zijn, met een heldere vlakverdeling en
strakke lijnvoering of tekeningen met enkel
contourlijnen.

ZONDAG 24 JANUARI

Anderen gingen dan weer met het
concept ‘klare lijn’ zelf aan de slag. De lijn
als iedere aaneenschakeling van punten
(meetkundige, fysieke, denkbeeldige, …)
zoals een pijplijn of een gedragslijn, … .

LEZING • KRUISHOUTEM /

Info : www.ecc-kruishoutem.be

Dwars door Oceanië

Dwars door Oceanië, 7000 kilometer
op de fiets door het verste continent
ter wereld. Iedereen Beroemd-reporter
Wouter Deboot deed het, van het
tropische noorden in Australië tot het
meest zuidelijke punt van Nieuw-Zeeland.

FOTOTENTOONSTELLING ANNEKE
KESTELIJN • RONSE / ‘Rondewinnaars’

Toast Literair met Franck Van Laecke
Interviewer Herwig Staes neemt ons
mee in de wereld van regisseur Franck
Van Laecke. Deze laatste regisseerde de
musicals Daens, 14-18, 40-45 e.a. Hij
bracht nu ook zijn debuutroman uit : ‘De
schreeuw van de echo’.
Info : info@siegfriedstaes.be

REGIOKALENDER

REGIOKALENDER

VRIJDAG 22 JANUARI

VAN 9 TOT 31 JANUARI
TENTOONSTELLING • MOREGEM /

Turn The Tide

Beklijvende Expo van Marc Janssens,
Diederik Boyen, Elfie Kristiana en Marcin

Schilderkunst, fotografie en keramiek
samengebracht op een prachtige locatie in
het pittoreske Moregem.
Info : roomtobreatheartgallery.com

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 februari’ wenst te laten
verschijnen, gelieve dan alle info vóór
10 januari 2021 te bezorgen via
info@randeevoe.be met als
onderwerp ‘regiokalender - editie
februari’.
Opgelet ! Énkel socio-culturele
activiteiten worden vermeld geen eetfestijnen, etc.

