april - mei 2009

Herentse maand van de amateurkunsten
De Herentse cultuurraad heeft een jarenlange traditie in het organiseren van de Week van de AmateurKunsten. De WAK is plaatselijk dan ook bekend als de HAK!
Met deze bijlage in de infokrant kiest de cultuurraad dit jaar niet voor een traditionele tentoonstelling,
bepaalde kunsttak of wedstrijd maar biedt een gevarieerd overzicht van activiteiten aan gedurende
een volledige maand, zowel bij verenigingen als individuele amateurkunstenaars.
Het jaarthema ‘van harte’ verwijst zowel naar de passie van kunstenaars als naar het sociale karakter
van amateurkunsten. De activiteiten zijn stuk voor stuk uw aandacht en een bezoek meer dan waard.

‘Open Repetities’ podiumkunsten
De Draaikolk

United Brass

Toneelvereniging De Draaikolk wordt geboren in 1981. Al snel blijkt
dat er zeker plaats is voor amateurtoneel binnen onze gemeente.
De Draaikolk evolueerde en het ledenaantal groeide, ondanks het feit
dat we van de leden toch wel een serieus engagement vragen. Van
bij het begin hebben we kwaliteit nagestreefd, om ons publiek te kunnen
blijven boeien.
Info: www.dedraaikolk.be

United Brass is een groep van gedreven koperblazers die elke week
samen muziek maken, muziek
gaande van de typische brassbandmuziek naar het klassieke,
jazz en pop-genre.
Info: www.unitedbrass.be
Momenteel bereidt United Brass
het verrassingsconcert voor van zaterdag 25 april om 20 uur
in Everberg. Wilt u kennis maken met een stukje van de ver
rassing? Wilt u kaarten kopen? Bent u nieuwsgierig hoe er
op zo’n repetitie gewerkt wordt? Kom dan een kijkje nemen
achter de schermen.

Wilt u zelf eens komen kijken hoe alles in zijn werk gaat en tegelijk
proeven van de toneelvriendschap, misschien kaarten kopen voor
onze voorstelling op 17, 18, 19, 24 en 25 april 2009? Kom dan naar
de open repetities.
Woensdag 1 april en vrijdag 3 april 2009, 19.45
Zaal van de Pastoor Declerckschool in Veltem

Woensdag 22 april 2009, 19.00 - 21.00
Huize Toverveld, Overstraat 60 in Veltem

De Hommel
Jeugdmuziekatelier Herent De Hommel organiseert leerlingenconcerten.
Info: www.dehommmel.be

Trouw en Moed

Het zijn relatief informele concertjes waarop elke leerling een stuk
speelt waarmee hij of zij bezig geweest is. Doorgaans is er die avonden
best wat variatie. Zowel een aantal eerstejaarsleerlingen, als de
betere ouderejaarsleerlingen geven het beste van zichzelf. Telkens
komen verschillende instrumenten en stijlen aan bod.

Koninklijke toneelvereniging Trouw
en Moed besteedt veel aandacht
aan een goede stukkeuze, het vinden van gemotiveerde spelers,
een goede regisseur, decorbouwers, techniekers, rekwisiteurs,
opbouwers, afbouwers, tappers, aan-alles-denkers, vrijwilligers om alles in goede banen te leiden en er gaat veel tijd
naar het inoefenen van toneelstukken, het maken van
promotie. Info: www.ktvherent.be

Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 mei 2009
17.00 - 20.00 (uren kunnen tussen deze tijdspanne nog verschuiven)
Nok van GC De Wildeman, Schoolstraat 15 in Herent

Koninklijke Harmonie en KL!NK
De Koninklijke Harmonie van Herent en zijn instaporkest KL!NK studeren
elk half jaar een nieuw repertoire in, dat ze brengen op een lente-,
herfst-, project- of kerkconcert, al naargelang het jaarprogramma,
op verschillende locaties in en om Herent.
Info: www.harmonieherent.be
Het lenteconcert op zaterdag 9 mei om 20 uur in Veltem is geïnspireerd
op de vier natuurelementen. Wilt u kennis maken, een avant-première
meemaken? Kom dan een kijkje nemen, uw oor te luister leggen, informatie inwinnen en kaarten kopen. Om 21 uur houden we een korte
pauze. Ook na de repetitie is er mogelijkheid om gezellig te praten.
Maandagen: 19.00 -20.00 (KL!NKERS), 20.00 – 22.00 (groot orkest)
Huize Toverveld, Overstraat 60 in Veltem
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Met de open repetities wil Trouw en Moed aan zijn publiek laten zien
hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Of nog niet aan toe
gaat een week voor de voorstelling op 1 en 2 mei? Want iedereen
kan komen kijken hoeveel werk er nog aan de winkel is.
Maandag 27 en dinsdag 28 april 2009, 20.00
Parochiezaal, Mechelsesteenweg (achter de kerk) in Winksele-Delle

Hagenkoor
We streven naar een hoge muzikale kwaliteit maar dat doen we in een
ontspannen, vriendschappelijke sfeer. Info: www.hagenkoor.be
Ons repertoire wordt steeds groter en is heel gevarieerd. Van elk genre
willen we proeven. Per jaar geven we minstens één concert. Daarnaast
hebben we nog diverse optredens voor vieringen op kerkelijke hoog
dagen, huwelijksmissen of ter gelegenheid van een wedstrijd voor
koren.
Zingen is een hartverwarmende bezigheid. Ook u bent welkom. Een
uitstekend moment voor een eerste kennismaking is een open repetitieavond.
Dinsdag 5 mei 2009, 20.00
Zaal De Kempen, Mechelsesteenweg in Herent

Murga van start in Herent
Murga staat voor muziek, dans, woord, kostumes, straatfanfare! De
murga-microbe verspreidt zich in Vlaanderen en Herent ontsnapt er
niet aan. Iedereen kan meedoen. Op de laatste zondag van de paas
vakantie openen we en beginnen we heel pril, als de lente zelf.
Zondag 19 april 2009
Gemeenschapslokaal, 14.00 - 18.00
‘s Herenwegveld

KWB Herent organiseert 3de begeleide
kunstroute (5-tal stopplaatsen)
Zaterdag 9 mei 2009, 13.30 - 18.00
Persilstraat 7 in Herent
Hier is de fiets een aanrader! Eventueel toch met de auto alhoewel
te voet ook haalbaar is.

Met toeters en bellen, een circus
project in het Hannah-huis
Humor en circus zijn verwanten. Ze groeien uit
dezelfde behoefte om greep te krijgen op de
werkelijkheid. Humor relativeert, circus sublimeert en verlegt de grenzen van de deelnemers.
Circus is veelzijdig: trapezewerk, clownerie, dressuur, jongleren, mime en fratsen maken. Het is
soms een traan en een lach. Maar het is vooral
lachen.
Twee laagdrempelige creatieve ateliers: Pastya
uit Leuven en Ut Glaashoes uit Maastricht kozen
het circus als onderwerp voor een gezamenlijke
tentoonstelling. In het Hannah-huis stellen zij tot
31 mei hun werk tentoon samen met werk van Paul de Win, profes
sioneel kunstenaar en begeleider van het project in Maastricht.
Vernissage
Zondag 26 april 2009, 15.00
Hannah-huis, Mechelsesteenweg 361 in Herent

Opendeur bloemen bij floriste
Nicole Hersmus

T 016 23 85 74, hannah@hannah.be, www.hannah.be

Sinds enkele jaren ben ik actief ‘in de bloemen’. Wat aanvankelijk was
begonnen als een hobby is uitgegroeid tot een ware passie. Ik ben ook
steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Tentoonstelling en opendeur
bij keramiste Ingrid Dockx

Zondag 19 april 2009, 10.00 – 18.00
Karrestraat 27 in Herent
www.hortus-amoenus.be

Als keramiste beschik ik over een
groot atelier met 2 draaischijven,
een oven en spuitcabine. Sinds
kort geef ik ook workshops. Voor
de bezoekers is het zeker interessant mij die dag aan het werk te
zien en langs de tentoonstelling
te lopen. Ik zal daar ook heel wat
bij vertellen en onder andere het
proces van kleirecyclage laten
zien.

Welkom bij Licht en liefde
Tentoonstelling en demonstraties met riet, klei en dergelijke
Licht en Liefde staat ook, verkoopt, op de 1-meimarkt van Herent-Zuid.
Zondag 26 april, 13.00 - 17.00
Persilstraat 7 in Herent

Zondag 26 april, 13.00 – 17.00
Drogenbosstraat 3 in Herent (W-Delle)
T 016 60 64 56 – 0472 417 219

Algemene info

aanrader

Kom met de fiets op zondag 26 april!

T 016 22 14 97 en 0498 28 77 80
(voorzitter cultuurraad)

Voor de liefhebbers organiseren we een fietstocht op zondag
26 april. We bezoeken de activiteiten in groep en spreken om
13.30 uur af op de parking van GC De Wildeman.

M marc.vangerven@belgacom.net
T 016 211 432 (diensthoofd)
M georgette.gillis@herent.be

Cultuurraad

Gemeente Herent

