
 

                            

 

          DAMME 
  

www.vtbKultuur.be/damme      Met steun van de stad Damme 

Slotavond ‘SMAAK’ 2019 met  

Mandoline-ensemble & 
Bruegelbord 

Zaterdag 7 december 2019 – vanaf 18u00   
CC Rostune, Stationsstraat 13, Sijsele 

  Deelnameprijs met Bruegelbord: €30 of €25 voor leden 
vtbKultuur 

  Deelnameprijs zonder Bruegelbord: €13 of €10 voor leden 
vtbKultuur 

(lidmaatschap kan via cultuurpas: €10 op jaarbasis/gezin) 
 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Er zijn nog  zekerheden in het leven: elk jaar op de eerste zaterdag van december, 
rond de tijd van de Sint, sluiten we af met een feestavond. Dit themajaar “Smaak” 
doen we dat met een pittig muzikaal en culinair festijn. Viert u met ons mee?  Dit 
bieden we u aan ! 

 18u00 tot 19u00: Verwelkoming & Sprankelend aperitief: een 
(h)eerlijke CAVA (of frisdrank) met hartig bijtertje. 
Ons gevarieerd aanbod van Damse bieren alsook onze gekende 
huiswijnen aan democratische prijs doen (zoals steeds) de rest. 

 Onthulling van ons wederom rijk gevuld jaarprogramma & 
jaarthema 2020 !   

 19u00-21u00 (met pauze): Optreden van het Brugs 
Mandolinegezelschap  
(14 muzikanten: mandoline, mandola’s, gitaar, blokfluit) 

http://www.vtbkultuur.be/damme


&  gelegenheidszanger Tenor Luc Schaeverbeke uit Sint-Kruis (o.a. 
Laureaat van het internationaal Zangconcours van de Vlaamse 
Opera te Antwerpen).  

Zij brengen Griekse -  (Theodorakis, Hadjidakis), en Latijnse muziek 
(Passo Doble, Rumba), Napolitaanse liederen (Funiculi Funicula), 
Filmmuziek (The Titanic, La vita è bella, Sister act), Evergreens, 
Engelse en Ierse traditionals, Lichte klassieke werken van Mozart, 
Sjostakovitsj e.a. 

Dit o.l.v. dirigent Peter Debevere. 

 21u00: Een “smaakvol” goed gevuld Bruegelbord vol hartig lekkers 
& Gezellig samenzijn  

Max. aantal deelnemers uit praktische redenen: 65 met Bruegelbord + 25 
zonder maaltijd. Betaalvolgorde is bepalend voor deelname. Indien nodig wordt 
een wachtlijst aangelegd. 

Wil passend bedrag gireren naar BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur 

DAMME,  
ten laatste op 30 november 2019. Na deze datum worden annuleringen niet 
terugbetaald. 

Info:  contactpersoon Willy Soenens – willysoenens@telenet.be - of 050/35 05 74 

Uitziend naar een fijne slotavond in 2019 namens het bestuurs-team en 
medewerkers, 

Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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