Aartselaar I Borsbeek I Edegem I Hove I Kontich I Lint I Mortsel

Alle informatie in deze brochure is onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen. Check voor
de meest recente informatie en programmatie de
website en/of communicatiekanalen van
de organisator.
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Zomerbars

1. De Schuur
Borsbeek (Fort 3)

2. Kaffée Allée
Edegem (Fort 5, hangar 39)

4. L’indenhof
Lint (gemeentepark)

5. Bar Brial
Mortsel (FORT 4)

3. BarBaar
Kontich (Altenapark)
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wandelen
en fietsen

1

2

De Zuidrand verkennen
doe je best met de fiets
of te voet.

Variatie troef: verken het verborgen natuurreservaat
Klein Zwitserland in Mortsel en het langste Vlaamse
natuurdomein, de Oude Spoorwegberm, in Kontich.
In het uitgestrekte openruimtegebied de Boshoek
tussen Hove, Kontich en Lint doorkruis je unieke
landschappen zoals het Uilenbos.
Genieten doe je in het kasteeldomein Hof Ter Linden
in Edegem en park Solhof in Aartselaar, maar ook
langs de Koude Beek en Fort 3 in Borsbeek is het
heerlijk vertoeven. De natuurgebieden De Reukens in
Aartselaar en Landschapspark Frijthout in Hove zijn
evenzeer echte pareltjes!
Schaf je snel een wandel- of fietskaart aan via één van
de verkooppunten.
www.toerismezuidrand.be/wandelen
www.toerismezuidrand.be/fietsen

Dankzij de Zuidrand wandel- en
fietskaart ontdek je de groene plekjes
al wandelend of fietsend via maar
liefst 195 km wandellussen en 5 toffe
fietslussen.

© 1. Provincie Antwerpen I 2. Bert Dumont I 3. Wim Frans I
4. Steven Terlaeken I 5. Gemeente Kontich
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Interactieve wandelapp
Op zoek naar inspiratie met het hele gezin? De interactieve Zuidrand
Wandelapp prikkelt de speur- en staplust van kinderen tussen 5 en 13
jaar en biedt een unieke combinatie van tof wandelen, spelenderwijs
ontdekken en opdrachtjes uitvoeren.
Zo ontdek je ook het verrassende natuurlijke en historische erfgoed in
Edegem, Aartselaar en Kontich.
Download de gratis app in de Google of Apple Appstore, en
word ook een superspeurder. Zoek op ‘Zuidrand wandelapp’.

5

Geleide wandelingen
Je kan in de Zuidrand verschillende geleide erfgoedwandelingen volgen
in forten, kastelen, kerken, wijken of heemmusea.
Liever op pad met een professionele wandelgids? Via onze lokale natuuren wandelverenigingen reserveer je geleide wandelingen langs onze
natuurgebieden.
Ontdek het aanbod via: wwww.toerismezuidrand.be/geleide-wandelingen
7

Het Boskapellenpad in Kontich is
genomineerd als ‘Wandeling van het
Jaar’. Stemmen kan tot 31/8 via:
www.wandelingvanhetjaar.be

Cultureel
aanbod

© Michiel Devijver
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evenement

Jaarmarkt

KERMIS

Maandag 6 juni, vanaf 9 uur

Vrijdag 17 t.e.m. maandag 20 juni

Jaarmarkt met paardenwedstrijd en
rommelmarkt.

Plezier voor groot en klein op de jaarlijkse
junikermis.

Kermis
Zaterdag 4 t.e.m. dinsdag 7 juni,
14 - 23 uur
Op de kermis vindt groot én klein altijd wel
iets leuks om te doen!
Jan Frans Stynenlei, Borsbeek
Betalend, enkel aan de kassa
www.borsbeek.be

© Werner Bril

Centrum Borsbeek
Gratis, zonder reservatie
www.borsbeek.be
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Gemeenteplein, Edegem
Betalend, enkel aan de kassa
vtckruispunt@edegem.be

ATA Zomerhappening

Kleine Kermis

Zaterdag 18 juni, vanaf 11 uur
tot middernacht

Zaterdag 18 t.e.m. maandag 20 juni
Zaterdag en zondag vanaf 14 uur
Maandag vanaf 15.30 uur

ATA Zomerhappening met braderij,
springkastelen, grime, kermis en ruime
horecaterrassen.
Laar en Kapellestraat, Aartselaar
Gratis, zonder reservatie
www.ata-aartselaar.be

© Patci Beukelaer

© Gemeente Aartselaar
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Plezier en lekkers voor groot en klein in de
gezellige kermisstraat.
Laar, Aartselaar
Betalend, enkel aan de kassa
www.aartselaar.be

KONTICH FEEST!
Zaterdag 9 juli t.e.m. dinsdag 12 juli

Za 9/07 t.e.m. di 12/07: Julikermis

Ma 11/07: Kinderfeest! Met Kapitein Winokio.

Za 9/07: Kontich Zingt: Kom uit volle borst
meezingen met oude klassiekers en geniet
van optredens van 4Tact en De Romeo’s.

Ma 11/07: Paardenkoersen : Aan de
Groeningenlei kan je terecht voor de
jaarlijkse paardenkoersen, al meer dan 200
jaar een begrip in onze regio!

Za 9/07 en Zo 10/07: Bier met Streken :
Ben je benieuwd welke bieren onze streek
allemaal rijk is? Kom dan zeker eens langs.
Muzikaal wordt dit evenement ondersteund
door verschillende dj’s en groepen zoals
de Handjesindelucht Show en A murder in
Mississippi.

© Yannig Van de Wouwer

Zo 10/07 om 21 uur: Vlaanderen Feest! Straffen Toebak, Live Coverband : Zangeres
Sarah (“True love is tough”) en Idoolfinalist
Wouter gaan voluit voor een dosis
feestgehalte; van nummers van De Kreuners
tot De Jeugd van Tegenwoordig. Smeer die
stemmen en maak de heupen alvast maar los.
11

Ma 11/07 van 9 tot 15 uur: Jaarmarkt
Centrum, Kontich
Gratis, zonder reservatie
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
www.kontich.be/kontich-feest2022

Kruispunt zomert
Donderdag 28 juli, 20 uur
VTC Kruispunt duikt samen met jullie de
zomer in. In de maanden juli en augustus zijn
jullie meer dan welkom in de prachtige tuin.

NAIL IN THE COFFIN’
Concert
Donderdag 28 juli, 20 uur
Nail in the Coffin’ speelt fijne liedjes die
diep geworteld zijn in de beste country-,

© Nail in the Coffin’

folk- en bluegrasstraditie. Deze door
en door Edegemse band voert je met
meerstemmige close harmony vocalen
en eigenzinnige bewerkingen van classic
folksongs helemaal naar het zonnige
zuiden van de VS. Niet te missen!

daar nog wat zekerheden: partnerruil,
Tupperwareavonden en vrienden die
vrienden blijven.

Koen Dewulf:
GEVOELSMENS
Comedy
Donderdag 11 augustus, 20 uur
Actueler dan ooit! We zitten in veranderde
tijden... Mensen lopen zichzelf voorbij
onderweg naar hun werk. Met geld
mag er aan de kassa niet meer betaald
worden, zelfs de lokale frituur heeft
software om de bestelling te registreren.
We gaan op reis, maar anderen mogen
hier niet zijn. Gelukkig zijn er de kleine
dingen des levens en hebben we hier en
12

Tuin VTC Kruispunt, Terelststraat 1,
Edegem
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
www.vtckruispunt.be/kruispuntzomert
www.vtckruispunt.be I 03 289 22 20
vtckruispunt@edegem.be

THEATER HUTSEPOT

ZOMERENDFEESTEN

Vertelling
Donderdag 25 augustus, 20 uur

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus

Kom luisteren naar een selectie uit de
talloze pareltjes van de meester van het
kortverhaal: Edgar Allan Poe. Laat je door
de beklijvende verhalen en muziek van
theater Hutsepot meeslepen in de duistere
sfeer van deze meesterschrijver tot je
op het puntje van je stoel zit terwijl het
langzaam donker wordt in de tuin van het
VTC…
Breng je eigen stoel mee.
Tuin VTC Kruispunt, Terelststraat 1,
Edegem
Gratis, zonder reservatie
www.vtckruispunt.be I 03 289 22 20
vtckruispunt@edegem.be

De ZomerEnd Feesten vieren dit jaar 750
jaar Hove met een speciale editie.

Hove en alle deelnemende verenigingen en
handelszaken.
Centrum Hove
Gratis, zonder reservatie
www.facebook.com/HoveOnderneemt

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus
staan er optredens, workshops,
kinderanimatie, kermis en veel meer op het
programma.
Mis ook de Reuzenstoet niet waarbij de
reuzen uit de Zuidrand op bezoek gaan bij
Moe Lies, de nieuwe reus uit Hove. Zie p. 52.
De volledige programmatie kan
je binnenkort terugvinden op de
facebookpagina van Hove Onderneemt.
De ZomerEnd Feesten zijn een organisatie
van Hove Onderneemt! (Middenstand
Hove) in samenwerking met gemeente
13

Moe Lies
Peer de Garde
Contios

Grote Kermis
Aartselaar
Zaterdag 27 t.e.m. dinsdag 30 augustus:
Laar en Baron van Ertbornstraat
2 t.e.m. 4 september: Laar
Eendjes vissen, zwaaien naar mama en
papa vanaf de paardenmolen, smullen van
smoutebollen, knallen in de botsauto’s of
een beer schieten voor je lief.
Amusement verzekerd voor iedereen!

Zaterdag en zondag: vanaf 14 uur.
Weekdagen: vanaf 15.30 uur.
Jaarmarktdag (30 augustus): vanaf 10 uur.
Zondag 4 september: familiedag met leuke
kortingen.
Laar en Baron Van Ertbornstraat,
Aartselaar
Betalend, enkel aan de kassa
www.aartselaar.be

ECO- EN BOERENMARKT
Zondag 28 augustus, 10 – 15 uur

Het belooft weer een drukke, gezellige
markt te worden in Kontich, met een
aanbod van lokale boeren en producenten.
Je maakt er ook kennis met ecologische en
duurzame initiatieven en organisaties uit
de streek.
Verschillende verenigingen stellen er hun
werking voor en er is leuke randanimatie
voor jong en oud.
Wil je ook een stand op deze markt?
Surf dan voor meer info naar waarloos.
landelijkegilden.be.
Ferdinand Maesstraat 95 (omgeving
feestzaal “Berkenhof”), Kontich
Gratis, zonder reservatie
waarloos.landelijkegilden.be

© Gemeente Aartselaar

© Yannig Van de Wouwer
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Jaarmarkt
Dinsdag 30 augustus, 9 - 23.30 uur
Eind augustus is de Aartselaarse jaarmarkt
een vaste afspraak in de feestagenda. Een
gezellige markt met kramen van lokale
handelaars, bedrijven, verenigingen en
marktkramers.

© Bert Fred

Daarnaast geniet je van activiteiten
voor jong en oud: circustheater, een
rommelmarkt, repair café, een stratenloop
en allerlei optredens.
Programma overdag
9.30 - 15 uur: Feestmarkt met stands in
de dorpskern
10 - 15 uur:
Familieplein (Klein Laar)
11 uur en 14 uur: Straattheater circusvoorstelling DETOUR van
BERT & FRED
10 - 15 uur:
Vindhet!Plein (rommelmarkt,
repaircafé - Parking Academie
en Heemkundige Kring)
Programma avond
19 uur:
Jogging Dwars door
Aartselaar
20.30 uur:
Coverband DUK
22.15 uur:
Coverband RFF
15

Dorpskern Aartselaar
Familieplein vanaf 2 jaar
Gratis, zonder reservatie
www.aartselaar.be

© Gemeente Aartselaar

© RFF

Jaarmarkt

Vrijdag 2 t.e.m. maandag 5 september
Van 2 tot 5 september bruist het weer in
het centrum van Edegem.

Foodtruckfestival
Zaterdag 3 en zondag 4 september,
vanaf 12 uur

5e GP BEERENS
Ereprijs SKM

Zondag 4 september, 10 - 22 uur
Dames Elite wielerwedsstrijd UCI 1.1 met tal
van randanimatie (Klein Laar).

Een weekend gevuld met kermis, kleine
activiteiten, vuurwerk, jaarmarktloop,
rommelmarkt, veel eten en drinken … .

Het vernieuwde parcours met verschillende
doortochten door De Schorre en een finale
met vier plaatselijke rondes in Aartselaar
zorgen voor een spannende en attractieve
slotwedstrijd van de SKM Ladies Cycling
Cup.

Centrum Edegem
Gratis, zonder reservatie
vtckruispunt@edegem.be I
www.edegem.be/jaarmarkt
Domein Fort 3, Borsbeek
Gratis, zonder reservatie
www.facebook.com/foodtruck.
festival.borsbeek
© Lokaal bestuur Edegem
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Start en aankomst Kapellestraat,
Aartselaar
Gratis, zonder reservatie
destervanaartselaar.be

FortBom
Familiefestival
Zondag 4 september, 12 - 18 uur

FortBom is een familiefestival vol
activiteiten voor jong en oud in het
schitterende FORT 4. FortBom, een
organisatie van Stad Mortsel en Theater
FroeFroe, is ondertussen al aan zijn
twaalfde editie toe.

FORT 4, Mortsel
Ticket: tickets.mortsel.be
03 444 17 17 I tickets.mortsel.be
www.fortbom.be

Vele artiesten en medewerkers die de
voorbije jaren al aan het succes van
FortBom gewerkt hebben, zorgen opnieuw
voor een fantastisch feest, een fijne
theatervoorstelling of een spannend spel.
De voorstellingen en activiteiten gaan soms
binnen en vaak buiten door. Zorg voor
aangepaste kledij.
FortBom richt zich op de ganse familie
maar toch vooral op mensen onder de
twaalf jaar. Geen gewone kermismolen, wel
een eigenaardig circus of bijzonder theater.
Niets is zoals anders.
17

Rommelmarkt
Zondag 11 september
Domein Fort 3, Borsbeek
Gratis, zonder reservatie
victor.geens@skynet.be

Jaarmarkt

Suikeren Zondag

Dinsdag 13 september

Vrijdag 16 september t.e.m.
zondag 18 september

De jaarmarkt vindt dit jaar plaats op
dinsdag 13 september in de dorpskern
van Lint. Struin langs de vele kraampjes
en snuif de sfeer op van deze gezellige
gemeente.

Gemeentepark Lint
Gratis, zonder reservatie
Meer info volgt snel via
suikerenzondag.be

Dorpskern Lint
Gratis, zonder reservatie
Meer info volgt snel via lint.be

© Gemeente Lint

Suikeren Zondag is het jaarlijkse
dorpsfeest van Lint. Verwacht je tijdens
dit weekend aan allerlei leuke activiteiten
zoals de Suikeren Loop, een rommelmarkt
en gezellige kraampjes waar je terecht kan
voor allerlei lekkernijen.

© Gemeente Lint
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Jaarmarkt en
rommelmarkt Mortsel
Zaterdag 17 september, 7 – 16 uur
Tijdens de jaarmarkt in Mortsel kan je
genieten van een grote rommelmarkt,
een veeprijskamp, verenigingen- en
ambachtenmarkt, kinderboerderij,
mondiaal café en een kermis.
Mortsel dorp
Gratis, rommelmarkt enkel voor
inwoners Mortsel
03 444 17 17
www.mortsel.be/jaarmarkt

FEESTWEEKEND KONTICH
Zaterdag 24 en zondag 25 september
Tijdens het Feestweekend zal het
centrum van Kontich weer bruisen van de
activiteiten.
Centrum, Kontich
Gratis, zonder reservatie
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
www.kontich.be/feestweekendseptember

© Yannig Van de Wouwer
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Schure Lure
Seizoensafsluiter

Gratis familieprogramma door
Alles loopt op Rolletjes.

Zondag 25 september, 13 - 19 uur

•
•
•
•
•
•

Woonwagenbar
Zomerterras en foodstands
Ritjes met tractor en boerenkar
Verteltheater
Circusinitiatie met ‘Art To Move vzw’
Straattheateract ‘Het flessenpostkantoor’
van de Gezinsbond
• Live muziek met optreden van ‘Smits
and His Little Green Garden’
De Schuur, Frans Beirenslaan 2A,
Borsbeek (Fort 3)
Gratis, zonder reservatie
www.alleslooptoprolletjes.be/
de-schuur/kalender

© Alles loopt op Rolletjes

©
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vlaanderen
feest
Aartselaar Feest!
Openluchtbal met
gezellige BBQ
Tinne Oltmans Live +
Dries & de Belgen
Zaterdag 9 juli, 18 uur
Start de avond met een gezellige BBQ op
het Laar.
Op het podium bijt Tinne Oltmans om 20
uur de spits af. Deze veelzijdige artieste,
bezige bij en spring-in’t-veld komt met
haar eigen pop/rock -band en brengt

verrassende covers maar ook edgy eigen
werk, leuke meezingers en originele
medleys. Rond 22 uur neemt de energieke
liveband Dries & de Belgen met een
overdosis aan enthousiasme de fakkel
over van frontvrouw Tinne. Zij brengen
Nederlandstalige popsongs van Clouseau
tot Gorki, Raymond van het Groenewoud
tot De Kreuners.
Haal de dansschoenen maar boven en
smeer vooral de kelen om luid mee te
zingen.
18 uur: BBQ
20 uur: Tinne Oltmans Live
22 uur: Dries & de Belgen
Laar, Aartselaar
Optredens gratis
www.aartselaar.be
21

VLAAMSE WEEK
IN MORTSEL
Ontbijt
Zaterdag 9 juli, 10 - 13 uur
Een heerlijk ontbijt voor het
hele gezin.
Stadsplein Zuid, Mortsel
Ticket: € 5 (volwassene) I € 3 (kind)
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

Kom hier dat ik u kus
Vlaamse film
Zaterdag 9 juli, 20 uur
Mona is negen jaar oud als haar moeder bij
een auto-ongeluk komt te overlijden. Haar

vader Vincent krijgt al snel een nieuwe
vriendin Marie, die het gezin inkomt als
vervangende moeder en alle aandacht
opeist. Mona maakt er op haar manier
maar het beste van, want ze wil niet dat dit
nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Ze voelt
zich verantwoordelijk en doet er alles aan
om het te laten slagen, ook al gaat dat ten
koste van zichzelf. Het wordt haar manier
van leven. Ook als volwassene doet Mona
haar uiterste best om iedereen gelukkig te
maken. Maar de volwassen Mona beseft
dat de wereld gevuld is met ego’s en
eigendenkers en dat ze het heft in eigen
handen zal moeten nemen om uiteindelijk
zelf een gelukkig leven te kunnen leiden.
Duur: 100 minuten
Een verfilming van Griet Op de Beecks
bestseller geregisseerd door Sabine Lubbe
Bakker en Niels van Koevorden.
22

Optreden Günther Neefs
’30 jaar onderweg’
Zondag 10 juli, 20 uur
In de theatershow “Günther Neefs 30 JAAR
ONDERWEG” grijpt de warmste stem van
Vlaanderen terug naar 30 liedjes die voor
hem een speciale betekenis hebben, die
hem hebben geraakt.
Deuren om 19.30 uur. 2 delen van
45 min. met 30 min. pauze.
Mark Liebrecht Schouwburg,
Heilig Kruisstraat 16,
Mortsel
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be
© TTT Artists

Straffen Toebak
Zondag 10 juli, 21 uur
Een Nederlandstalige coverband zoals
STRAFFEN TOEBAK… dat heb je nog niet
vaak gezien! Zangeres Sarah (“True love
is tough”) en Idoolfinalist Wouter gaan
voluit voor een dosis feestgehalte; van
nummers van De Kreuners tot De Jeugd
van Tegenwoordig. Smeer die stemmen en
maak de heupen alvast maar los.
Gemeentepark, Kontich
Gratis, zonder reservatie
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
www.kontich.be/kontich-feest2022
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Geboortefeest
reuzin Moe Lies
Zondag 10 juli, 14 uur

Zondag 10 juli nodigt Hove samen met
reus Peer de Garde alle Hovenaars uit op
het geboortefeest van haar nieuwe reuzin
Moe Lies. Iedereen is welkom achter het
gemeentehuis van 14 tot 23.30 uur om
samen te vieren!
14 uur: Geboorte van de reuzin Moe Lies met
lancering van de wandelapp en historische
wandeling door Hove.
15-15.20 uur: Kindervoorstelling voor
kinderen vanaf 6 jaar - HeeMan! theater
propop vzw. Je komt terecht in een
tijdmachine. We nemen je mee naar het
ontstaan van de mens.

© Lokaal bestuur Hove - Foto Vision

Je ziet de ontdekking van vuur, gereedschap,
wiel, schrift en nog veel meer. De mens kijkt
rond en verbaast zich over de wereld. Hij
gaat goden aanbidden. Er komen oorlogen,
rijken worden gevestigd en verdwijnen. Het
24

individu wordt belangrijk, het heelal wordt
ontdekt. De industrialisatie begint, de mens
valt om en staat weer op en ontwikkelt zich
verder en verder .... .
Optredens:
16 - 17 uur:
17.30 - 19 uur:
20 uur:

Johan Van Mechelen
Ed Kooyman
Singalong met Jan De Smet
en Het Powertrio
21.30 - 23.30 uur: Dj Papa Moijto met oude
muzikale klassiekers
waarmee we de reus in
Hove verwelkomen
Met eet- en drinkgelegenheid.
Gemeentepark, Geelhandlaan 1, Hove
Gratis, zonder reservatie
03 454 39 01 I cultuur@hove.be
www.hove.be

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap in lint
Maandag 11 juli, 20 uur
Lint viert op 11 juli het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap in en rond het
gemeentehuis.
Om 20u kan je in het gemeentehuis terecht
voor een officiële lezing met muzikale
omkadering. Vanaf 21.30u kan iedereen
terecht in het gemeentepark om het glas te
heffen en te genieten van live muziek.

© Gemeente Lint

Gemeentepark Lint
Gratis, zonder reservatie
03 455 12 13 I uit@lint.be
www.lint.be

Vlaanderen Feest!
MET Günther Neefs
Maandag 11 juli, 19 uur

Zoals elk jaar viert Edegem ook in 2022
mee met Vlaanderen Feest!
Günther Neefs en band brengen
Nederlandstalige hits ter ere van de
Vlaamse Feestdag. Hij kiest steevast voor
songs met een ziel, die schreeuwen om een
staaltje van zijn sterke livereputatie.
Tijdens het eerste deel van de show
25

zetten we ook de meest verdienstelijke
Edegemnaar van 2022 in de bloemetjes.
Wie wordt de opvolger van Elke Bernaerts?
Hangar 27, Parklaan 161, Edegem
Gratis, zonder reservatie
03 289 22 20 I vtckruispunt@edegem.be
cultuurdienst Edegem, Terelststraat 1
www.vtckruispunt.be/vlaanderenfeest

Open
Monumentendag
Speurtocht:
mysterie op het kerkhof
Zaterdag 10 september, 19 - 20.30 uur

Durf jij te speuren tussen de graven rond
de kerk? Pas op want het betoverende
maanlicht maakt meer wakker dan je
denkt… . Enkel de dapperste detectives
kunnen het mysterie oplossen en de doden
tot rust brengen.
Sint Leonarduskerk, Laar 25, Aartselaar
9-12 jaar
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
ccaartselaar.recreatex.be
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
03 870 80 30 I bibliotheek@aartselaar.be

© Nikita van den Bosch
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Tentoonstelling
Aartselaarse obiits,
een verdwenen
begrafenisritueel
Zaterdag 10 september,
14- 16 uur en 18- 20 uur
Zondag 11 september
14- 20 uur
Maak kennis met Aartselaarse begrafenisrituelen in een unieke tentoonstelling.
Ontdek wie er begraven werd in en rond
de Sint-Leonarduskerk en wie de mensen
waren achter de obiits, 19e en vroeg 20ste
eeuwse rouwborden die vroeger in de kerk
hingen. Schrijf in voor een rondleiding over
het restauratieproces van de obiits of wandel met gids langs de graven en leer meer
over belangrijke edellieden en politiekers
uit het dorp.

Sint Leonarduskerk, Laar 25, Aartselaar
Gratis, mits reservatie voor
gegidste rondleiding
Reserveer via:
ccaartselaar.recreatex.be
Tentoonstelling vrij te bezoeken
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
03 870 80 30 I bibliotheek@aartselaar.be

Adagio bij valavond
Zondag 11 september, 20.30 uur
In de donkere kruisbeuk van de kerk
klinken gedichten uit Adagio van Felix
Timmermans, voorgedragen door drie
generaties. Creatief lichtspel zet hun
woorden kracht bij. Adagio is een grote
inspiratiebron voor katholiek getinte
rouwteksten. Een passende en intieme
afsluiter van het Open Monumentendag
weekend.
Sint Leonarduskerk, Laar 25, Aartselaar
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
ccaartselaar.recreatex.be
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
03 870 80 30 I bibliotheek@aartselaar.be

© Ludo Alaerts
27

FORT 5 VOOR
SLECHTHORENDEN EN
SLECHTZIENDEN
BEZOEK HEEMCAFE
Zondag 11 september, 10 uur
Tijdens Open Monumentendag verwelkomt
Fort 5 slechtzienden en slechthorenden.
Daarnaast kan je als ziende of
horende ervaren hoe slechtzienden en
slechthorenden het fort beleven.
Fort 5, Fort V-straat, Edegem
Heemcafé, Gemeenteplein 2, Edegem
Gratis, zonder reservatie
www.vtckruispunt.be/
openmonumentendag

Film

Rookie
Cinema M op reis
Dinsdag 12 juli, 21.30 uur
Rookie volgt het verhaal van Nicky
(Matteo Simoni), een jonge ambitieuze en
zelfverzekerde motorrijder pur sang. Elke
race zet hij zijn leven op het spel, niet voor
geld maar voor de kicks, het respect en
de roem. Zijn wereld stort onverwachts
in wanneer hij door een ongeval nooit
meer zal kunnen racen. Hij slaagt er niet in
dit nieuwe leven te aanvaarden en zoekt
steun om een frisse start te nemen bij zijn

schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar
zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Maar
de roep van adrenaline en kicks steekt
al snel weer de kop op. Via zijn neefje
Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog
te beleven. Het wordt al gauw duidelijk dat
Charlie niet uit hetzelfde hout gesneden is.
Genre: Drama
Duur: 100 minuten
Land: België
Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
12+
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be
© Rookie
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Dealer
Cinema M op reis
Dinsdag 19 juli, 21.30 uur

vaste klant. Er ontstaat een bijzondere
band tussen hen en beiden besluiten een
ander pad te nemen.
Cast: Veerle Baetens · Bart Hollanders · Ben
Segers · Sverre Rous · Poal Cairo · Hannah
Macpherson · Abilagil Abraham · Ayman
Sitiane.
Genre: Drama
Duur: 104 minuten
Land: België

© dealer

DEALER vertelt het verhaal van de
veertienjarige drugsdealer Johnny die in
een tehuis voor jongeren met een moeilijke
thuissituatie verblijft. Hij droomt van
een beter leven. Op een dag krijgt hij de
beroemde succesvolle acteur Antony als

Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
12+
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be
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Riders of justice
Cinema M op reis
Dinsdag 26 juli, 21.30 uur
Beroepsmilitair Markus moet noodgedwongen huiswaarts keren om voor zijn
dochter Mathilde te zorgen als blijkt dat zijn
vrouw om het leven is gekomen tijdens een
tragisch treinongeluk. Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, wordt er aangebeld door
data-analist Otto. Hij heeft het treinongeluk
overleefd en heeft samen met zijn excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler geconcludeerd
dat de trein niet zomaar is verongelukt. Ze
besluiten verder op onderzoek uit te gaan
en ook voor Markus wordt het duidelijk dat
er sprake is geweest van een aanslag. De
mannen ontpoppen zich tot engelen der
wrake en de missie leidt tot resultaten. Al
zijn het misschien niet de gewenste… .

Nomadland
Cinema M op reis
Dinsdag 2 augustus, 21.30 uur

© Riders of justice

Genre: Drama, actie, actiekomedie
Duur: 116 minuten
Land: Denemarken, Zweden en Finland
Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
12+
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be

Na de economische ondergang van haar
bedrijf op het platteland van Nevada gaat
Fern (Frances McDormand) met een bus
op pad om de wereld te verkennen als een
moderne nomade. In Nomadland, de derde
speelfilm van Chloé Zhao, spelen echte
nomaden Linda May, Swankie en Bob
Wells de mentoren en vrienden die Fern
steunen tijdens haar ontdekking van het
Amerikaanse westen.

Land: USA
Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
12+
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be

Nomadland is de winnaar van twee Golden
Globes: voor Beste Film (Drama) en voor
Beste Regisseur (Chloé Zhao).
Genre: Drama, avontuur
Duur: 108 minuten
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© Nomadland

Promising young woman
Cinema M op reis
Dinsdag 9 augustus, 21.30 uur
‘Promising Young Woman’ volgt een vrouw,
die elke avond nachtclubs ingaat en doet
alsof ze dronken is, zodat mannen haar
zien als een makkelijke prooi en vervolgens
meenemen. Echter thuis draaien de rollen
volledig om... .

De vrouw neemt op deze manier wraak op
mannen nadat een traumatisch incident
haar hele leven heeft omgegooid; iets wat
ze maar niet kan loslaten.
Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be

het prachtige decor van Parijs en Venetië
ontwikkelt hun stormachtige romance zich
en worden zij onbedoeld gemanoeuvreerd
in een dodelijk kat- en muisspel.
Speelduur : 103 minuten.
Breng een eigen stoeltje mee.
Patersboske, Holle Weg 4, Kontich
12+
Gratis, zonder reservatie
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
www.kontich.be/openluchtfilms

The Tourist
Openluchtfilm
Zondag 14 augustus, 21.45 uur

© Promising young woman

Tijdens een ongeplande reis komt Frank
(Johnny Depp) terecht in een flirterige
ontmoeting met Elise (Angelina Jolie). In
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© The Tourist

Drunk
Cinema M op reis
Dinsdag 16 augustus, 21.30 uur

Vier vrienden, allemaal leraren op
dezelfde middelbare school, testen een
theorie uit die beweert dat ze hun leven
kunnen verbeteren door een constant
alcoholpromille in hun bloed te handhaven.
Als Churchill op een ontbijt van whisky een
wereldoorlog kan winnen... .
Genre: Dramatische komedie
Duur: 117 minuten
Land: Denemarken
Breng een stoeltje mee.
Wij zorgen voor een dekentje op koude
dagen.
Shelter, Fort 4, Mortsel
16+
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be

© drunk
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WEST SIDE STORY
Openluchtfilm
Zondag 21 augustus, 21.30 uur
De bekende theatermusical West Side
Story uit 1957, die een moderne bewerking
was van Shakespeare’s Romeo en Julia,
kreeg in 1961 voor het eerst een verfilming
die een megagroot succes kende.
Regisseur Steven Spielberg herwerkte
deze musicalklassieker en levert, door zijn
ervaring met grote spektakelfilms, een heel
frisse maar vooral swingende versie af vol
wervelende choreografieën en prachtig
camerawerk.
De Jets en de Sharks zijn twee rivaliserende
jeugdbendes uit New York. Tony behoorde
ooit tot de Jets, terwijl Maria de zus is
van Shark’s leider Bernardo. Ondanks de
rivaliteit tussen de twee bendes worden

Tony en Maria verliefd en beginnen een
verboden romance.
In de hoofdrollen schitteren de jonge
acteurs Ansel Elgort (Baby Driver) en
Rachel Zegler.
Breng je eigen stoeltje mee en geniet van
een fantastische filmbeleving in openlucht
en een heerlijk stukje topcinema!

© 20th Century Fox

© Cinemobiel
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Klein Laar, Aartselaar
12+
Gratis, zonder reservatie
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
www.cultureelcentrumcaartselaar.be

Openluchtfilm
The Worst Person
in the World +
concert Pokahontas
Vrijdag 26 augustus, 19.30 uur
19.30 uur: Bar open
20 uur:
Live optreden van Pokahontas
21 uur:
Start film The Worst Person
in the World

The Worst Person in the World is de
Oscar-genomineerde film van Joachim Trier.

Akoestisch, integer, teder en warm voor de
ziel.

Aangevoerd door de verbluffende actrice
Renate Reinsve, zien we de onzekerheden
en de extases van een millennial in Oslo.
De film is opgedeeld in twaalf hoofdstukken
en beweegt subtiel heen en weer door de
tijd. Trier draait zijn hand niet om voor
visuele hoogstandjes, al blijft hij altijd aan
de juiste kant van het opschepperige.

Dok (Mark Arts): Gitaar, mondharp, zang
Ellen Aerts: Percussie, zang
Marc Aerts: Bas, zang
Bill (Fred De Geus): Gitaar, mandoline,
banjo

- Concert van Pokahontas De beste “Neil Young Tribute
Band” van de lage landen.

© Freddy Bellis/De Kip en het Ei

Neil Young op zijn best met vooral de
unieke zang-combinatie van Dok en Ellen,
die de sfeer op de juiste manier weten te
plaatsen. Een intiem concert in buitenlucht
waarbij je geniet van de prachtige
harmonieën van Youngs beste oeuvre.
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Speelduur film 128 min / geen pauze
voorzien.
Grasplein achter de nieuwe sportzaal,
Lindelei 14, Lint
16+
Gratis, zonder reservatie
03 455 12 13 I uit@lint.be
www.lint.be/cultuur,
www.facebook.com/ocdewittemerel,
www.instagram.com/uitinlint
Breng je
eigen zitje mee!

muziek

DOMINGO
NATUURWANDELING EN
CONCERT ROLAND GRLICA
Zondag 26 juni, 10 uur

Free outdoor dance
Inhale & Lunatik
SOUND SYSTEM
Zaterdag 18 juni, 16 uur

In de concertreeks DOMINGO, zomerse
zondagochtendconcerten, nodigt
Orfeoproducties het jong Kroatisch toptalent
Roland Grlica uit voor een pianorecital met
muziek van Bach, Chopin en Schumann.

Deze jonge pianist heeft deelgenomen aan
verschillende nationale en internationale
wedstrijden en won al talloze eerste prijzen.
Het concert wordt voorafgegaan door een
natuurwandeling in Hof Ter Linden onder
begeleiding van natuurgids Frank Buysse.
De aanvang van de wandeling is voorzien
om 10 uur, de start van het concert om 11.30
uur.
Brasserie Hof Ter Linden,
Drie Eikenstraat 5, Edegem
Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat,
Edegem (concert)
Ticket: € 15
Bestel via: www.edegem.be/tickets of
tickets.roodfluweel.be/orfeo
www.orfeo.be

Roots-, reggae- en dubfeest.
Lokaal Burse, Leeuwenpoort Fort 3,
Borsbeek
Gratis, zonder reservatie
www.facebook.com/Bursefeesten
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Orgelconcerten
Kontich-Kazerne
Zondag 3 juli, zondag 7 augustus en
zondag 4 september, 16 uur
Het centrale thema dit jaar is ‘Oorlog en
Vrede’. Vóór elk concert wordt de nationale
hymne van Oekraïne gespeeld. Er komen
ook musici uit dit geteisterd land en uit het
Poolse grensgebied aan bod.

Programma zomer 2022
• Zondag 3 juli, 16 uur: Jan Van Mol &
Cristel De Meulder (zang)
• Zondag 7 augustus, 16 uur: Lukasz
Mosur & Romuald Erenc (gitaar)
• Zondag 4 september, 16 uur: Emmanuel
Pelaprat & Igor Kiritchenko (cello)
Kerk O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen,
Phil Bosmansplein 1, Kontich
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
webshopkontich.recreatex.be
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
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BURSEFEESTEN
Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus,
20 uur
Livebandjes & drum and bass.
Lokaal Burse, Leeuwenpoort Fort 3,
Borsbeek
Gratis, zonder reservatie
www.facebook.com/Bursefeesten/

Historische wandeling
en celloconcert
Christoph Bunzendahl
Zondag 21 augustus, 10 uur

Ontdek enkele van de mooiste werken van
J.S. Bach en Max Reger voor solo-cello.
Daarnaast hoor je verhalen over het leven
van de componisten, en hoe deze muziek
ooit schandalen veroorzaakte.
Voor het concert geniet je van een
historische wandeling door Kontich o.l.v. de
Koninklijke Kring voor Heemkunde.

Cleydael goes classic
Casco Phil
Donderdag 25 augustus, 20.15 uur
Cleydael goes classic staat garant voor een
onvergetelijk zomeravond vol klassieke
muziek in de schaduw van kasteel Cleydael.
Muziekensemble Casco Phil betovert je met
de mooiste aria’s en melodieën uit 300

De aanvang van de wandeling is voorzien
om 10 uur, de start van het concert om 11.30
uur.
Cultuurhuis Altena (kapel),
Antwerpsesteenweg 79, Kontich
Ticket: € 14 / € 5 (-26 J)
Bestel via:
webshopkontich.recreatex.be
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
© Casco Phil
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jaar operageschiedenis. Neurie mee met
wereldberoemde muziekcomposities
van muzikale grootmeesters en laat je
vervoeren door de gekende ouvertures en
intermezzi in het prachtige kader van het
domein. Een openlucht concert waar jong
en oud van kan genieten.
Kasteel Cleydael, Cleydaellaan 36,
Aartselaar
Gratis, mits reservatie
Reserveer via:
ccaartselaar.recreatex.be
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
www.cultureelcentrumaartselaar.be

Aartselaar Zingt!
Zaterdag 27 augustus, 20- 23.30 uur
20 uur: Catch 22
22 uur: Aartselaar Zingt!
23 uur: DJ
De avond wordt op gang getrapt door
de coverband Catch 22, een rockpopviertal met roots in Aartselaar. Op hun
setlist, naast enkele eigen nummers, hits
van Kings of Leon, Ben E. King, Arctic
Monkeys en Queen. We feesten verder
en zingen samen met de komische
gelegenheidsgroep Aartselaar Zingt.
Enkele oudleden van Aartselaarse
jeugdverenigingen stappen met veel lef
het podium op en stellen een programma
samen van Nederlandstalige meezingers.
Die brengen ze op hun geheel eigenwijze
humoristische manier. Veel ambiance,
hilarische bindteksten en dito outfits doen
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hier en daar een valse noot vergeven. Zelfs
het meest verlegen muurbloempje danst
het gras uit de grond.
Een lokale DJ sluit feestelijk de avond af.
Laar, Aartselaar
Gratis, zonder reservatie
www.aartselaar.be

© Catch 22

theater EN
comedy

samenwerking met Creatief Schrijven en
Kunstwerkt.
Kontich - Waarloos - Kontich-Kazerne
Mortsel
Gratis, zonder reservatie

Het Bankje
Podcasttheater
Vrijdag 1 juli t.e.m. vrijdag 30 september
Geniet dankzij deze podcast tijdens je
wandeling of fietstocht van theater. Zet
je op 1 van de bankjes, scan de QR-code
en wees getuige van de meest intieme,
bizarre of aangrijpende dialogen die zich
(misschien) hebben afgespeeld op de plek
waar je zit.
Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK
naar een idee van Wim Chielens, in
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03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be
www.kontich.be/het-bankje
www.mortsel.be/hetbankje

VERHAALKABAAL ZOMERT!

Woonwagenvertellingen

9, 16, 23, 30 juli en 13, 20 augustus,
11 - 11.30 uur
6 augustus, 11 - 11.45 uur
27 augustus, 11 uur

Zondag 10 juli en 21 augustus,
14 - 16.30 uur

Verhaalkabaal is terug tijdens de maanden
juli & augustus! Zomerse voorleesverhalen
in de bib van Edegem.
Tuin VTC Kruispunt, Terelststraat 1,
Edegem
Vanaf 4 jaar
Gratis, zonder
reservatie
edegem.
bibliotheek.be

Den TARMAC met
WILLIAM BOEVA
Vrijdag 15 juli, 20 uur

Hou je van verhalen en sprookjes? Kristine
Marteleur vertelt gekke, spannende
en mysterieuze verhalen van meisjes
en jongens, zwervers en wielewaaien,
deugnieten en kapoenen, koningen en oude
madammekes.
De Schuur, Frans Beirenslaan 2A,
Borsbeek (Fort 3)
Gratis, zonder reservatie
www.alleslooptoprolletjes.be/
de-schuur/kalender

© Lokaal bestuur Edegem

© Studio Edelweiss
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Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en
1m42 aan de rechterkant is William
Boeva de grappigste dwerg der Lage
Landen. Gewapend met een mond groter
dan zijn gestalte, een kunstheup en een
handvol grappen trekt hij in 2009 richting
comedycafé The Joker in Antwerpen,
om er keihard op zijn bakkes te gaan.
Maar William had van het podium
geproefd en zette door. Den Tarmac
wordt traditiegetrouw op gang getrokken
met muziek van minder bekend maar
steengoed talent. MC Peter Hens warmt het
publiek verder op voor William Boeva.
Openluchtpodium Den Tarmac,
Carillolei 3, Aartselaar
Ticket: € 10 I € 5 (-26j)
Bestel via: ccaartselaar.recreatex.be
03 877 28 75 I cultuur@aartselaar.be
wwww.cultureelcentrumaartselaar.be

The joker op reis
Donderdag 28 juli, donderdag 4
augustus en donderdag 11 augustus,
20.30 uur
Voor de comedyavonden in Loods 68
(FORT 4), werkt de stad samen met Café
The Joker in Antwerpen.

© The Joker
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Hou de sociale media kanalen van @
vrijetijdmortsel in het oog, de namen
worden daar bekendgemaakt.
Loods 68, Neerhoevelaan 52, Mortsel
16+
Ticket: € 8
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

stok paard prins
4hoog
Familievoorstelling
Zondag 7 augustus, 11 uur, 13.30 uur
en 15 uur

Stem: Raf Walschaerts
Muziek: Thomas Van Caeneghem
Kostuums: Jana Roos
Productieleiding: Maaike Scheltjens
Fotograaf: Michiel Devijver i.s.m.
Historische Huizen Gent
Met de steun van stad Gent.

Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige
gevechten! Gigantische kastelen!
Prinsessen wakker kussen! Bruidsjurken!
Ware liefde! Romantiek! Welkom in de
zoete dromen van STOK PAARD PRINS.
Een sprookjesachtige en humoristische
voorstelling over avonturen beleven,
proberen, falen en opnieuw proberen. Over
zoeken naar liefde. En die vinden op een
plek waar je het eerst niet had verwacht.
Tekst: Raf Walschaerts en Lander Severins
Regie: Raf Walschaerts - Spel Lander
Severins of Myrthe Van Velden of Loes
Carrette of Thomas Van Caeneghem

© Michiel Devijver
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Parkgebied Oude God, Mortsel
3+
Ticket: €5
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

ATV vertellingen
Maandag 15 augustus, 20 uur
De verteller van dienst is Jeroen Verdick.
Geniet naar goede gewoonte tijdens ‘De
Vertellingen’ van een lekker proevertje van
Stadsbrouwerij De Koninck! Geen zin in
bier? Neem gerust eigen drank mee.
Iedereen is welkom vanaf 19 uur, de show
start stipt om 20 uur en duurt 1 uur.

‘wereld, einde van een’
Compagnie Frieda
Familievoorstelling
Zondag 21 augustus, 11 uur en 14 uur
Unieke openluchtvoorstelling en vol
belangrijke informatie. Twee mensen
proberen de werkelijkheid te begrijpen
door haar te reconstrueren. Ze verslikken

Vergeet je stoeltje niet.
FORT 4, Fortstraat 100, Mortsel
Gratis, zonder reservatie
tickets.mortsel.be

zich in hun poging en komen terecht in een
dystopie (een denkbeeldige samenleving
met alleen maar akelige kenmerken waarin
men beslist niet zou willen leven).
Deze voorstelling op locatie toont de
onmacht van de primitieve mens in een
veel te moderne omgeving.
“WERELD, EINDE VAN EEN schetst op
een speelse filosofische wijze een evolutie
van het mensdom sinds Adam en Eva tot
nu. Het is een gelaagde voorstelling die
zowel jong als oud weet te amuseren door
haar spelplezier, tekst en verrassende
visuele vondsten. De inhoud raakt en doet
nadenken. (cc ter dilft Bornem)
Misschien wel de beste jeugdtheatervoorstelling op locatie ooit” – dixit Marc
Maillard.

© comp.frieda
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Niet te missen, dus.
CREDITS:
Spel, creatie, tekst: Eva Binon, Patrick
Vervueren
Scenografie, techniek: Jan Palinckx
Scenografie, kostuum: Nikè Moens
Een productie van Compagnie Frieda, in
coproductie met Brugge Plus.
Klein Zwitserland, Mortsel
(onder voorbehoud)
8+
Ticket: € 5
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

HANS GEYBELs
HEILIGEN EN TRADITIES
IN VLAANDEREN
Woensdag 7 september, 20 uur
Waar komen feesten en heiligen in
Vlaanderen vandaan en wat betekenen
ze? Hans Geybels zoekt in deze lezing naar
de juiste oorsprong en betekenis ervan: is
Halloween echt een Keltisch feest? Werd
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Kerstmis vroeger echt niet gevierd? En wat
is het verschil tussen een heilige en een
zalige?
Een lezing in samenwerking met de
Koninklijke Kring voor Heemkunde en
erfgoedraad Kontich.
Cultuurhuis Altena (kapel),
Antwerpsesteenweg 79, Kontich
Ticket: € 5
Bestel via: webshopkontich.recreatex.be
03 450 78 31 I uitwinkel@kontich.be

Hoe te leven 2022
MartHa!tentatief (Johan
Petit en Herwig Ilegems)
Zaterdag 17 september, 20.30 uur

In Hoe te leven gaan Johan Petit en
Herwig Ilegems op zoek naar een
handleiding voor het leven. Elk selecteren
ze vier wijsheden die ze op geheel eigen
wijze aan het publiek presenteren. Het
publiek kiest in rondes welke stelling ze de
beste vinden. De avond eindigt met een
grandioze finale waarin de beste wijsheid
ter wereld gevierd wordt.
Vol levenslust gaat iedereen daarna zijns
weegs.
Spel: Herwig Ilegems en Johan Petit
Concept: Wim Helsen en Johan Petit
Licht en decor: Tim Clement
Coproductie: Perpodium
Met de steun van de taxshelter van de
Belgische Federale Overheid.

© Tim Clement
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Mark Liebrecht Schouwburg,
Heilig Kruisstraat 16, Mortsel
16+
Ticket: € 18 I UiTPas € 17
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

WORKSHOPS
& ATELIERS

Crea-atelier
Zondag 19 juni en 28 augustus,
14 - 17 uur
Kom je mee knutselen en frutselen? CreaTine tovert iedere keer weer een origineel
knutselideetje uit haar hoed. We werken
vooral met recyclage-materialen.
De Schuur, Frans Beirenslaan 2A,
Borsbeek (Fort 3)
Gratis, zonder reservatie
www.alleslooptoprolletjes.be/
de-schuur/kalender/

Strandbloemenfabriek
Vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31
augustus, tijdens openingsuren
bibliotheek
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Ze zijn typisch voor onze Belgische kust: de
strandbloemen uit crêpepapier. Deze zomer
leer je ze ook maken in de Kontichse bib.
Al het knutselmateriaal dat je nodig hebt,
vind je de hele zomer lang in de bib. En met
ons handige stappenplan of één van onze
knutselboeken, knutsel jij zo de mooiste
strandbloemen in elkaar.
En je ouders? Die parkeer je gewoon met
een goed boek in een strandstoel.
Hoofdbibliotheek Kontich: Sint-Jansplein 8
Bib Kontich-Kazerne: Montfortstraat 2
Bib Waarloos: Ferdinand Maesstraat 90B
Gratis, zonder reservatie
03 450 78 30 I bibliotheek@kontich.be
www.kontich.be/zomermetdebib

Circusinitiatie

Workshop
schilderkunst

Zondag 3 juli, 7 augustus, 11 september,
14 - 17 uur

Dinsdag 5 t.e.m. vrijdag 8 juli
Maandag 1 t.e.m. donderdag 4 augustus

‘Kijk eens wat ik allemaal kan!’ In
het circusatelier in De Schuur kan je
experimenteren met een brede waaier aan
verschillende circustechnieken.

Deze vierdaagse cursusreeks voor
volwassenen biedt een perfecte initiatie,
maar begeleidt ook gevorderden in
nieuwe competenties. Geen voorkennis of
materiaal vereist.

De Schuur, Frans Beirenslaan 2A,
Borsbeek (Fort 3)
Gratis, zonder reservatie
www.alleslooptoprolletjes.be/
de-schuur/kalender

Academie Beeld Kontich,
Mechelsesteenweg 140, Kontich
€ 100
03 457 42 35 I
secretariaat.academie@kontich.be I
www.academiekontich.be

© Alles loopt op Rolletjes
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Workshop
Aquareltechnieken

Labo Plantartica
Kunst in Zicht

Maandag 11 t.e.m. donderdag 14 juli

Vrijdag 5 augustus en zaterdag 6
augustus, 10 uur en 14 uur

Deze vierdaagse cursusreeks voor
volwassenen biedt een perfecte initiatie,
maar begeleidt ook gevorderden in nieuwe
competenties. Aquareltechnieken staan
centraal in deze workshop o.l.v. docent
Sophie Ryckaert. Geen voorkennis of
materiaal vereist.

Plantartica is een laboratorium waarin al
je zintuigen worden geprikkeld door de
oogst uit onze zomertuin. Kom de natuur
ontdekken, snuister in onze minituin en
verzamel je eigen planten.
We kijken door een microscoop en
onderzoeken een plant van heel dichtbij.
Welke lijnen ontdek jij op het blad? Nadien
brouwen we onze eigen verf, wist je dat
je perfect kan schilderen met het sap van
rode biet?

Academie Beeld Kontich,
Mechelsesteenweg 140, Kontich
€ 100
03 457 42 35 I
secretariaat.academie@kontich.be I
www.academiekontich.be

We zetten dit onderzoek om in een
kunstwerk.
48

Kunst in Zicht ontwikkelt actieve
kunsteducatieve projecten, geïnspireerd
door de hedendaagse kunsten.
Een workshop duurt 2u30 (voor max. 25
personen).
Fort 4, Mortsel
9 tot 12 jaar en familie
Ticket: €8
Bestel via: tickets.mortsel.be
tickets.mortsel.be

Duik in de rijke muziekgeschiedenis
van de Zuidrand met het prachtig
Belpop Bonanza Zuidrand-boek.
Of ontdek het al fietsend via
de QR-route met 16 muziekverhalen over de streek.
Meer info via:
dezuidrand.be/belpop

© ILaureys
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Schatten
van Vlieg

Ruik jij wat
ik ruik?!
Vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31
augustus, tijdens openingsuren
bibliotheek
Haal je speurneus boven en zoek de schat
van Vlieg! De hele zomervakantie lang kan
je samen met je (groot)ouders, vrienden
en familie op schattenjacht in de bib van
Aartselaar, Borsbeek, Edegem en Kontich.

ruik?!”, een speurtocht met een geurtje aan
;-).

Bibliotheek Aartselaar,
della Faillelaan 32

Ruiken doen we allemaal, altijd en overal:
een vers gebakken brood of taart, pas
gemaaid gras, nieuwe lakens op je bed, de
parfum van je mama, … van welke geur hou
jij het meest?
Toch staan we er niet altijd bij stil. Dit is
dus het ideale moment om te ontdekken
welke geuren je kent of net niet herkent.
Leer ruiken met je ogen, handen, oren en
mond. Sommige geuren herken je direct, bij
andere geuren moet je even stilstaan.

Bibliotheek Borsbeek,
Lindenboomstraat 3

Iedere speurneus krijgt een beloning!
Zet alvast je speurneus op!
Groetjezzzz … Vlieg

Het thema deze zomer is “Ruik jij wat ik
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Bibliotheek Edegem, VTC Kruispunt,
Terelststraat 1
Hoofdbibliotheek Kontich:
Sint-Jansplein 8
Bib Kontich-Kazerne: Montfortstraat 2
Bib Waarloos: Ferdinand Maesstraat 90B
3 tot 12 jaar
Gratis, zonder reservatie
www.borsbeek.bibliotheek.be
edegem.bibliotheek.be
www.kontich.be/vlieg

Vlieg met de Avatars de
zomer in!
Van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Avatarspeurneus, ruik jij wat de 15 Avatars
in de stad ruiken? Op 15 pleintjes in Mortsel
kan je 15 Avatars ontdekken. Naast elke
Avatar vind je een qr-code, scan de code en
ontdek de geur en het spel achter de code.
Met de opdrachten die je onderweg krijgt
ontdek je allerlei dingen die je misschien

© Publiq vzw
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nog niet eerder gedaan of geroken had.
Veel plezier! Kan je alle geuren raden en
heb je alle Avatars ontmoet kom dan naar
zwembad den Bessem en ontvang een
verrassing!
Ga op zoek naar de 15 Avatars.
Speelterrein FORT 4, Zwembad den
Bessem, Mortsel
Gratis, zonder reservatie
www.mortsel.be/avatars

Regio
aanbod

Reuzenstoet
Zaterdag 27 augustus, 14- 15 uur
De reuzen uit de Zuidrand gaan op bezoek
bij Moe Lies, de nieuwe reus uit Hove.
Samen gaan ze op pad. Kom ze begroeten
langs hun wandeling doorheen het centrum
van Hove tijdens de ZomerEndFeesten.
Na de stoet luister je mee naar het
reuzenverhaal en het reuzenlied.
Centrum Hove
Gratis, zonder reservatie
www.dezuidrand.be/reuzenstoet-hove

CIRCUS RONALDO
SONO IO?
Na de vorige zeer succesvolle passages
mogen we opnieuw Circus Ronaldo
verwelkomen in de Zuidrand.
De voorstelling ‘Sono io?’ is een poging tot
een (her-)ontmoeting tussen vader en zoon.
Danny en Pepijn Ronaldo delen het podium
en bouwen via hun gedeelde voorliefde

© Frauke Verreyde
© Davy Verbeeck
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voor muziek en spielerei een brug tussen
hun gelijkenissen en verschillen.
De vader lijkt vastgeroest in zijn verleden,
hopeloos zoekend naar een aloud, maar
vergaan gevoel van extase, dat hij enkel
met een publiek kon creëren.
De zoon zoekt naar de verzoening van zijn
twee geliefde werelden: het oude circus
dat zijn vader creëerde, en de wereld
daarbuiten. Is een zoon nog steeds een
zoon, wanneer hij zich niet meer kan
vereenzelvigen met een zo lang in stand
gehouden identiteit?
‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?’) is een queeste naar
hereniging, tussen vader en zoon, tussen
speler en publiek, tussen oude glorie en
nieuwe kansen.
Het wordt een grappige herkenbare
zoektocht, maar ook meeslepend en

ontroerend. Want het staat geschreven in
de geschiedenis van de mensheid; “Tussen
een vader en een zoon ligt de diepe ravijn
van hun gelijkenis”.
Wil je graag tickets maar zijn de
voorstellingen reeds uitverkocht? Zet je dan
zeker op de wachtlijst! Als de vraag naar
extra tickets groot is zullen we proberen om
bijkomende voorstellingen in te lassen.
De voorstellingen van ‘Sono io?’ zijn een
samenwerking tussen Streekvereniging
Zuidrand, A-klank en de cultuurhuizen van
Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich, Lint en Mortsel.
Concept, regie en spel: Danny Ronaldo en
Pepijn Ronaldo
Techniek: Seppe Verbist
Productie: Lesley Verbeeck
Coproductie: Theater op de Markt53

Dommelhof (Pelt), Miramiro (Gent), Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine – Pôle national
des arts du cirque (Châtenay-Malabry)
Met de steun van: Cultuurhuis de Warande
(Turnhout), GC ‘t Blikveld (Bonheiden) en
de Vlaamse Gemeenschap

“Een verrassend, geestig, rakend en
bloedmooi portret van een
vader-zoonrelatie.” – Knack
Scan de QR-code en bekijk
alvast de trailer op YouTube.
Stroyland, Boshoekstraat 99, Hove
Speeldata : zaterdag 1 oktober,
zondag 2 oktober, donderdag 6 oktober,
vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober
Aanvangsuur : 20 uur
Ticket: € 18
Bestel via: hove.recreatex.be
www.dezuidrand.be/ronaldo

Zuidrand klassiek!

Donderdag 26 januari 2023
20.15 uur - Kerk O.L.V.-geboorte, Lint

Donderdag 27 april 2023
20.15 uur - Zaal Da Capo, Hove

Donderdag 29 september 2022
20.15 uur - Sint-Leonarduskerk, Aartselaar

Het Flute Quartet ASO: Leden van het
Antwerp Symphony Orchestra brengen
composities voor fluitkwartet met muziek
van Mozart en Cimarosa, maar ook van 20ste
-eeuwse meesters als Copland en Ben-Haïm.

Programma ‘Che Argentina’ met zuiderse
gitaarmuziek van o.a. Morel, Villa-Lobos en
Juan Falu, gebracht door Raphaella Smits.

Il Nostromo del Sogno: ‘Chantar m’er’:
Muzikale vertellingen uit de middeleeuwen.
Prachtige Occitaanse troubadoursliederen,
pikante brieffragmenten en melodieën.

Donderdag 27 oktober 2022
20.15 uur - Cultuurhuis Altena, Kontich
Dorine Mortelmans en Barbara Baltussen:
‘Blumenstrauss’: Een boeket van liederen en
piano uit het wondermooie repertoire van o.a.
Richard Strauss, Hugo Wolf en Edvard Grieg.

Donderdag 24 november 2022
20.15 uur - Sint-Antoniuskerk, Edegem
Mendelssohn Ensemble: Strijkkwintetten van
Beethoven, Boccherini en het schitterende
strijkkwintet van Schubert.

Donderdag 16 februari 2023 - 20.15 uur
Mark Liebrecht Schouwburg, Mortsel

Ticket: € 16 | € 5 (- 26j)
Abonnement voor 7 concerten: € 80
www.orfeo.be
www.dezuidrand.be/ZK2223

Duo Calavadoré: Recital-programma rond de
figuur en het werk van architect Victor Horta,
met o.a. nieuw werk van Piet Swerts.

Donderdag 30 maart 2023
20.15 uur - Sint-Jacobuskerk, Borsbeek
I Solisti del Vento: Dit blazersensemble brengt
stukken uit ‘Le Nozze di Figaro’ en muziek van
Britten en Henderickx.
© Marc Wellens
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De ticketverkoop van de cultuurhuizen in de Zuidrand is
gestart! Bekijk het veelbelovende aanbod en boek tijdig
jouw tickets. Geniet met volle teugen van cultuur!
Meer info via www.dezuidrand.be/ticketverkoop
55

Volg ons via:

www.dezuidrand.be I www.toerismezuidrand.be

