Herents platform
voor Amateurpodiumkunsten

mei 2008

Theater
vzw Toneelkring De Draaikolk
Wat doen we?
Toneelvereniging De Draaikolk is 27 jaar geleden door Mieke Peys en
Dany Empereur opgericht. Intussen bestaat onze kring uit een dertigtal
leden uit alle leeftijdscategorieën.
Twee keer per jaar brengen we een productie in de zaal van de Pastoor
De Clerkschool in Veltem. Zowel voor als achter de schermen vraagt
dat een heel proces van voorbereiding en oefenen, maar ook van fijne
avonden en het ontstaan van vriendschappen. Creatievelingen met wat
vrije tijd op overschot zijn dan ook steeds welkom. Iedereen die iets
voelt voor toneel in al zijn aspecten (decor, acteren, rekwisieten, techniek, publiciteit) mag ons contacteren.
Waar?
We repeteren op wisselende plaatsen, maar steeds in Veltem-Beisem,
Winksele of Herent. Onze producties vinden plaats in de Pastoor De
Clerckschool in Veltem.
Wanneer?
Repetities worden maximaal aangepast aan de wensen van de leden,
tijdens een vergadering in het begin van de productie. De voorjaarsproductie vindt plaats einde april, de najaarsproductie is einde november.
Meer info?
Dany Empereur, empereur.wijckmans@telenet.be
0498 51 08 74
An Vanden Eede, an.vanden.eede@telenet.be
0496 50 40 77
www.dedraaikolk.be

Koninklijke Toneelvereniging
Trouw en Moed
Wat doen we?
Toneel brengen. Een leuke hobby? Zeker en vast! Een
toffe bende zowel van enthousiaste jonge als van
ervaren mensen die zich van hun
beste kant laten zien als acteurs,
decorbouwers, productieleiders,
technici, toneelmeesters, rekwisiteurs, grimeurs, tappers. In een
gezellige sfeer komen we dan tot
een eindresultaat.
Jaarlijks organiseren we ook een
weekend met de leden.
We staan er voor open om nieuwe
leden te ontvangen. Jong of oud,
iedereen is welkom!
Waar?
De voorstellingen vinden in zaal ‘Delle’ in Winksele-Delle plaats.
Per voorstelling zijn er ongeveer 30 repetities in ons zaaltje bij ‘Maria’
café de Bolskes in Wilsele, telkens van 20 tot 22 uur.
Wanneer?
We brengen twee toneelvoorstellingen per jaar: april en december.
Meer info?
www.ktvherent.be
secretariaat: Jeroen Rommelaere – 0472 51 53 19

Algemene info
Dans
Villa Dansa
Wat doen we? Waar? Wanneer?
Villa Dansa is een vereniging voor dansers vanaf 3 jaar en brengt
eigentijdse dans, gebaseerd op klassieke en moderne technieken.
Er wordt gedanst in een eigen dansstudio die in 2005 met steun van
de gemeente gebouwd werd naast GC De Wildeman.
Villa Dansa is ook nog actief in de sporthal in Veltem (body style en
aerobic dance op maandagavond) en in de Warotzaal in Winksele
(seniorobic op donderdagvoormiddag).
sprookjesdans – kleuterdans – ballet – streetdance – jazz moderne jazz – prekeur – keur – aerobic – body style – seniorobic
750 dansers – 40 verschillende groepen
1 passie DANS
Meer info?
www.villadansa.be, villadansa@scarlet.be
0498 82 80 73: Tine Van Maelsaeke (artistiek directeur)
016 355 234: Leo Massie (afgevaardigd bestuurder vzw)



hART

Cultuurraad

hART verzamelt de Herentse
verenigingen die allemaal op
een Herents podium passioneel
bezig zijn met dans, toneel en
muziek. Met hART willen we een
open platform bieden.
Kennismaken met de hARTverenigingen kan tijdens
Zomer Op Straat, zondag
14 september 2008, 14 -18 uur,
Toverveld in Veltem.
Als vereniging ook creatief bezig
op een podium?
Contacteer: Pieter Verboven.
T 0474 37 10 43
info@hart-podium.be
www.hart-podium.be

Adviesorgaan van de gemeente
voor alle culturele materies
met vertegenwoordigers in
andere raden en organen in de
gemeente en de cel erfgoed.
Koepel en vertegenwoordiger van
alle socio-culturele verenigingen
in de gemeente.
Organisator van allerlei
activiteiten en evenementen.
voorzitter Marc Vangerven.
T 016 221 497 en
0498 28 77 80,
marc.vangerven@belgacom.net

Plaatselijke
Openbare
Bibliotheek Herent
Schoolstraat 20
3020 Herent
T 016 211 393 en 391
F 016 211 388
bibliotheek@herent.be
www.herent.be

Cultuurdienst
Wilselsesteenweg 28
3020 Herent
T 016 211 431
F 016 211 436
dienstcultuur@herent.be
www.herent.be

GC De Wildeman
Schoolstraat 15, 3020 Herent
T 016 211 431
F 016 211 436
wildeman@herent.be
www.gcdewildeman.be

Muziek
Het Hagenkoor

Koninklijke Harmonie van Herent vzw
& KL!NK

Wat doen we?
Het Hagenkoor is een gemengd vierstemmig koor met uiteenlopende
interesses. We houden van oerdegelijke kleinkunst, vrolijke Afrikaanse
liederen, warme kerstmuziek en zuivere pareltjes van de oude en nieuwe
koormuziek uit Vlaanderen en Europa.
We zijn enthousiaste amateur-zangers; een
aantal leden zijn muzikaal geschoold, maar
allemaal hebben we gevoel voor harmonie en
samenzang. We streven naar een hoge muzikale
kwaliteit, maar dat doen we in een ontspannen,
vriendschappelijke sfeer.

Wat doen we?
De vzw Koninklijke Harmonie van Herent is actief sinds 1856 en huist
vandaag 2 orkesten: het grote harmonieorkest (Kampioen van VLAMO
in eerste afdeling) en het instaporkest KL!NK voor startende muzikantjes
vanaf 10 jaar. Muzikanten vanaf 10 jaar vinden bij ons een enthousiaste professionele omkadering om samen muziek te spelen. Je stoel en
partituren staan klaar!
Naast wekelijkse repetities en verschillende concerten programmeren
we jaarlijks een ontspannend repetitieweekend en werken we mee
aan Herentse socio-culturele activiteiten. Speelplezier verzekerd!

Waar?
Zaal De Kempen, Mechelsesteenweg 634 in Herent

Tweejaarlijks plannen we een groot spektakelconcert: 2008 is zo’n
projectjaar.

Wanneer?
We repeteren op dinsdag
van 20 tot 22 uur.
Meer info
www.hagenkoor.be
info@hagenkoor.be
016 226 508 of 0473 48 26 96

JMA De Hommel Herent
Wat doen we?
Het Jeugdmuziekatelier De Hommel is een atelier waar kinderen en jeugd op een aangename manier muziek leren. Vanaf
het tweede leerjaar volgen kinderen een speels muziekklasje
waar volop met klank en muziek wordt geëxperimenteerd. In het
derde leerjaar volgt de muziekleer of notenleer. Vanaf het vierde leerjaar kunnen kinderen individueel een instrument leren bespelen: piano,
gitaar, fluit, viool, cello, blokfluit, traverso, trompet, klarinet, saxofoon,
zang, slagwerk, orgel.
Het muziekatelier is een open atelier: we proberen met elke leerling
(kind, jeugd, volwassene) zo ver mogelijk te geraken. We doen dat door
leerlingen uit te dagen, aan te moedigen en te motiveren volgens ieders
ambities en mogelijkheden.
Waar?
De Kraal Centrum, Van Bladelstraat 28, Herent.
Wanneer?
Groepslessen (voor beginnende leerlingen): op woensdag van 14 tot
15.30 uur.
Individuele instrumentlessen op maandag, dinsdag, woensdag.
Meer info?
Véronique Stradiot,
veroniquecoelis@hotmail.com,
016 230 095
www.dehommel.be



Cultuurraad

Waar?
We repeteren in Huize Toverveld, Schoolstraat 60 in Veltem-Beisem.
Wanneer?
Repetities hebben plaats op maandagavond van 19 tot 20 uur (KL!NK)
en van 20 tot 22 uur (harmonieorkest).
Meer info?
Altijd welkom op de repetitie of bij
Wim Pauwels – voorzitter, info@harmonieherent.be
tel. 0497 25 00 35
Concertkalender op www.harmonieherent.be.

United Brass
Wat?
United Brass is een jonge, levenskrachtige brassband met een rijke
fanfaregeschiedenis. De muziekvereniging, die ca. 40 muzikanten
telt, staat onder professionele leiding van Dieter Boffé. Het orkest staat
open voor enthousiaste, geëngageerde koperblazers en slagwerkers uit
Herent en andere Vlaams-Brabantse gemeenten, die zich rond koperblaasmuziek willen verenigen. Van nieuwe muzikanten wordt verwacht
dat zij een basisscholing gevolgd hebben.
Waar?
De wekelijkse repetities vinden afwisselend in Veltem (zaal Toverveld,
Overstraat) en in Everberg (ontmoetingscentrum Feestzaal, Gemeentehuisstraat) plaats.
Wanneer?
Er wordt wekelijks op woensdagavond van 20 tot 22 uur gerepeteerd.
De meeste optredens en andere activiteiten gebeuren tijdens het
weekend.
Meer info?
Rudi Desie, Secretaris van United Brass
Sint-Michielsstraat 7, 3020 Veltem-Beisem, 016 481 757
united.brass@scarlet.be
De website, die aan vernieuwing toe was, is tijdelijk buiten gebruik.

Cultuurdienst

GC De Wildeman

Plaatselijke Openbare
Bibliotheek Herent

