
 

 

Cultuur beleven in coronatijden 
 

 

update 28 januari 2021 

 

1. WANDELEN EN SPEUREN  
Belpop Bonanza Kempen - Stadswandeling Geel 
https://www.dewerft.be/agenda/1524//Belpop_Bonanza_Kempen_stadswandeling_Geel/ 
Zoektochten voor volwassenen 
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/15-zoektochten-voor-volwassenen 
Wandelen langs Vlaamse heuvels 
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/8x-wandelen-langs-vlaamse-heuvels 
2. MUZIEK 
Saudade (soul, pop) - livestream vanuit De Botanique - 6 februari  
https://botanique.be/nl/concert/saudade-livestream-2021 
Meyy (soul, R&B) – livestream vanuit De Botanique – 12 februari 
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https://botanique.be/nl/concert/meyy-livestream-2021 
Stream 92 
In deze tijden van culturele lockdown willen de negen cultuurhuizen van regio Dijk92 hun publiek blijven verwennen met fijne voorstellingen. Onder 
de roepnaam STREAM 92 stelden ze een gratis muzikaal programma samen om de maand januari in schoonheid door te komen. 
https://www.facebook.com/Dijk92/ 
3. SPECIAL 
‘Le fauteuil de l’amour’ – Valentijnspecial  
Op zondag 14 februari (Valentijnsdag) verwent de Werft in samenwerking met Luc Stevens Producties alle cultuurliefhebbers en amoureuze zielen 
met een streaming die helemaal in het teken staat van de liefde. Onder de titel ‘Le fauteuil de l’ amour’ ontvangt gastheer Ivan Pecnik, Jan De Smet, 
Lien Van de Kelder, Lotte Stevens, Thomas Van Hauwaert, Marthe Gilis en pianist Nils Hellemans en zijn er tussenkomsten van Petticoat en 
Hannessings. Werk je graag mee aan dit programma door een eigen ervaring over de liefde te delen? Verras je graag iemand met een mooie 
liefdesboodschap? Aarzel dan niet om jouw pakkende, inspirerende of leuke ervaring over de liefde te mailen naar info.dewerft@geel.be voor 3 
februari. 
Te bekijken vanaf 14 februari 2021 op www.dewerft.be/valentijn 
De Week van de Klank  
Door de recente ontwikkelingen, de komst van nieuwe varianten op het virus, een stijging in plaats van de verhoopte daling van de coronacijfers, de 
recente aankondigingen van strengere overheidsmaatregelen, worden we genoopt de organisatie van Week van de Klank eind januari – begin 
februari 2021 stop te zetten. 
Wij hadden strenge veiligheidsmaatregelen voorzien bij elke toch geplande activiteit, maar we ontvingen geen éénduidige goedkeuring van de 
bevoegde autoriteiten en regels blijken voor verschillende interpretaties vatbaar… 
Dus beslisten we alles, ook de expobezoeken, de geluidswandelingen en de onlineactiviteiten, die op zich wél konden plaatsvinden, uit te stellen 
zodat ze een volwaardige plaats kunnen krijgen in het bredere kader van een volledige Week van de Klank. We willen werken met respect voor het 
werk van kunstenaars en voor het publiek en de uitwisseling tussen beiden bevorderen. Geluid en zijn vele verschillende facetten laten ontdekken, 
op het gebied van gezondheid, leefmilieu, klankkunst, geluidsberoepen, media, enz… Al deze facetten van de Week van de Klank worden te erg 
ondermijnd in deze periode van ‘social distancing’. 
Alle projecten uit de 11e editie worden later gepland. Laten we in tussentijd contact houden. Volg ‘De Week van de Klank’ elk weekend op Facebook 
en Instagram om kennis te maken met de klankkunstenaars en deelnemers uit de volgende editie van de Week van de Klank! 
https://www.facebook.com/sdswvdk 
Week van de Belgische muziek  
Tijdens de Week van de Belgische muziek – van 8 t.e.m. 14 februari – slaan VI.BE en VRT de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede 
muzieksector en diverse media om muziek van eigen bodem en haar zwaar getroffen sector volledig in de spotlights te zetten. De hele week wordt 
één grote liefdesverklaring aan de Belgische muziek. Ontdek hier alvast een greep uit de initiatieven, more to come! 
https://vi.be/weekvandebelgischemuziek 
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The Sound of Ghent 
Welkom op Sound of Ghent. Hier bundelen Gentse cultuurpartners hun krachten voor een gevarieerd online aanbod. Geniet thuis voor een zacht 
prijsje van de beste liveshows, volledig coronaproof én met de beste beeld- en geluidskwaliteit.   
Kies een event in de agenda en koop een ticket. Je krijgt dit doorgestuurd via mail. Klik daarin door, maak een account aan en geniet van de show. Je 
kan de livestream telkens tot twee dagen erna herbekijken. 
https://soundofghent.be/?fbclid=IwAR0zKm-YWNByFzGaX5N9k-K8IJt7D099tp8FJTmoqs0JpKDG15VraO3XstU 
VITAMINE T | okt 2020 > mei 2021 
Wat als we de coronacrisis aangrijpen als kans om na te denken over een andere toekomst? Vitamine T gaat met samen jou op zoek naar 
antwoorden. Verwacht je aan boeiende online events, met elke maand een spreker van formaat. 
https://www.vitaminetoekomst.be/?fbclid=IwAR3uoGssHXE0razSINZsg4sqUFwDxzrjWr-IHc_1i1Ksa3kkinMD3zjFXX4 
4. LEZING 
Ouder worden in Europa – Guido Cuyvers 
Op 8 februari verwelkomt de seniorenraad van Mol Guido Cuyvers voor een lezing “Ouder worden in Europa”. Ondanks kritiek op de Europese Unie 
(EU), heeft deze een grote invloed op ons dagelijks leven. Voor ouder wordende mensen en voor het ouderenbeleid speelt de EU een belangrijke rol. 
Tijdens deze lezing kom je meer te weten over het ouderenbeleid, maar eerst krijg je uitleg over hoe de EU werkt. Hij zal kort ingaan op de kritieken, 
maar dan gaat hij vooral uitvoerig in op de meerwaarde van de EU voor de ouder wordende mens. Zij hebben veel te winnen bij een sterke EU. Er is 
uiteraard ook voldoende ruimte voor kritische vragen en discussie. 
De lezing van Guido Cuyvers wordt gratis live gestreamd vanuit Zaal 't Getouw. De link om deze livestream te bekijken, kan je hier op 8 februari vanaf 
13u00 vinden. Of, schrijf je in voor deze lezing via 'koop tickets' en ontvang de link van deze livestream één uur voor aanvang van de lezing via mail.  
https://www.getouw.be/voorstellingdetail/18940/livestream-guido-cuyvers 
Overlezen Europa - Hendrik Vos en Alicja Gescinska 
Overlezen, het populaire boekenprogramma van cultuurhuis de Warande, komt naar Mol met een speciale Europa-editie. Dat merk je niet alleen aan 
de boekenkeuze van de vaste panelleden (Jos Geysels en Karl van den Broeck), ook aan de gasten. 
Hendrik Vos is als hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent gespecialiseerd in de Europese Unie. In zijn boek “Europa in woelig 
water” brengt hij samen met journalist Rob Heirbaut een stand van zaken van het Europese project; van de vluchtelingencrisis tot de Brexit. 
Schrijfster/filosofe Alicja Gescinska is geboren in Polen, maar emigreerde als kind met haar ouders naar België. Ze bouwde een academische carrière 
uit en is als opiniemaakster verbonden aan tal van Vlaamse en Nederlandse kranten en magazines. Voor Canvas ging ze op stap met grote denkers als 
Roger Scruton, Connie Palmen, Marcel Möring en Theodore Dalrymple. In het essay “Intussen komen mensen om” legt ze haar worsteling met de 
Europese politiek bloot. 
Tussendoor klinkt live muziek uit Europese landen. 
Organisatie: Bibliotheek Mol en Cultuurcentrum ’t Getouw 
Gratis livestream  
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Overlezen Europa wordt gratis live gestreamd vanuit Foyer RElaX. De link om deze livestream te bekijken, kan je hier op 15 februari vanaf 19u00 
vinden.  
https://www.getouw.be/voorstellingdetail/18942/livestream-hendrik-vos-en-alicja-gescinska 
5. COMEDY 
Bas Birker en Nigel Williams - livestream 
Comedians Bas Birker en Nigel Williams nemen je mee op een hilarische trip door Europa. Bereid je voor op een avond vol ongezouten meningen en 
scherpe humor.  Aan de toog van Foyer RElaX in Mol gaat journaliste Tine Hens (MO* Magazine) met hen in gesprek over Europa. Lachen is het beste 
medicijn. Dus tot de vaccins er zijn, schrijven we je een dosis humor voor. Mis deze avond niet! 
Gratis livestream  
Deze European Comedy Night wordt gratis live gestreamd vanuit Foyer RElaX. De link om deze livestream te bekijken, kan je hier op 9 februari vanaf 
19u00 vinden.  
https://www.getouw.be/voorstellingdetail/18941/livestream-bas-birker-en-nigel-williams 
Comedy om thuis te bekijken 
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/6-comedyshows-om-thuis-te-bekijken 
6. ZINGEN 
Allez, Chantez - Voluit samen zingen - maandelijkse livestream 
Tijdens Allez, Chantez zet je je hart en je longen open. Elke maand kan je gratis meezingen met bekende liedjes en je laten meeslepen door 
zangcoaches. De eerstvolgende: 18 februari. 
Ieder zingt voluit vanuit eigen woonkamer, of zelfs vanuit de ziekenhuiszaal.  
https://www.handelsbeurs.be/nl/concert/allez-chantez--februari--livestream 
Zie Ze Zingen – Maandelijkse livestream  
Lichtjes, kaarsen, een gitaar en bakken enthousiasme. Dit zijn de ingrediënten van de hartverwarmende singalong die Geertrui en Jasper jullie op 
gezette tijden voorschotelen, via livestream. 
De voorbije jaren organiseerde Zie Ze Zingen tal van zangevents waarbij we als doel hadden om mensen met elkaar te verbinden. Zo hadden we 
onder meer een optreden onder de Gentse Stadshal, Singalongs in de bootjes van Gent waarbij mensen vanop bruggen en kades spontaan 
meezongen, zangfestijn door de straten centrum Gent met 3-koningen, singalongs op zondag in Kunstencentrum Vooruit …) 
 
Zie Ze Zingen heeft de voorbije maanden naar creatieve oplossingen gezocht, zoals livestream zangstondes. Live of livestream, het maakt niet uit: 
zangopzweepster Geertrui Coppens en haar gitarist Jasper De Mulder bouwen telkens weer een feestje met het publiek. 
Eerstvolgende livestream: 12 februari 
https://www.facebook.com/ZieZeZingen 
7. PODIUM 19: NIEUW CULTUURKANAAL 
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Het allerliefst zouden we ons nog eens op de zeteltjes van het theater of de bioscoop nestelen, maar in de tussentijd kan je ook thuis genieten van 
een voorstelling of concert.  
Podium 19 is een gloednieuw cultuurkanaal dat theater, muziek, dans en ander leuks gratis naar jouw scherm brengt. Vanaf 21 januari kan je 
genieten van een uitgebreid programma met heel wat premières: live op je tv (via de kanalen van Proximus, Orange en Telenet), en vervolgens nog 
een maand te herbeleven via VRT NU. 
https://www.uitinvlaanderen.be/podium19 
Een greep uit het aanbod:  

• De Toots Sessie – Gabriel Rios – concert - 4 februari 
• Antwerp Symphony & Sol Gabetta – concert – 5 februari 
• Softies – dansvoorstelling – 7 februari 

8. THEATER 
Theater FroeFroe – Mekbet (12+) – theater via Instagram 
In een zoveelste oorlog om de Keltische eilanden, is er slechts weinig wat nog rechtstaat. Behalve Mekbet en zijn drarrie Banko. Op de terugtocht van 
het battlefield komen ze drie oude krengen tegen. Ze voorspellen dat Mekbet zal heersen over de troon. Maar als een mens de smaak van macht 
proeft... 
volledig gratis - gewoon inloggen op de instagram pagina  
van 1 tot 5 februari  
met elke dag een Instagram-Live-sessie met Bruno Van Den Broecke om 13u30 
napraten, voorpraten en live chatten met William Shakespeare over _MEKBET_ 
https://www.instagram.com/_mekbet_/ 
9. VTBKULTUUR-ACTIVITEITEN 
Ook heel wat vtbKultuur-afdelingen gaan op zoek naar veilige/digitale activiteiten. De volledige kalender is te vinden op 
www.vtbKultuur.be/activiteiten 
Alvast een greep uit het aanbod: 
een webinar-citytrip naar Firenze bij vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem (4/2);  
https://www.vtbkultuur.be/sint-denijs-westrem/activiteiten/muzikale-citytrip-naar-firenze/datum/10507 
een online bezoek aan de expo Hotel Beethoven bij vtbKultuur Kortenberg (4/2); https://www.vtbkultuur.be/kortenberg/activiteiten/hotel-
beethoven-tentoonstelling-bozar-2/datum/10109 
en een voorstelling van Ballet Vlaanderen met vtbKultuur Blankenberge (6/2). 
https://www.vtbkultuur.be/blankenberge/activiteiten/memento-mori-ballet-vlaanderen/datum/10482 
10. MUSEA 
Heel wat musea bieden virtuele rondleidingen aan. Het loont de moeite om eens te grasduinen op bijvoorbeeld Youtube.  
Op het kanaal van VisitFlanders vindt je bijvoorbeeld de reeks ‘Stay at Home Museum’, waar je prachtige filmpjes vindt rond onze Vlaamse Meesters.  
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https://www.youtube.com/c/visitflanders/videos 
Ook op de website van Museumpas staan een aantal links naar virtuele tours: https://www.museumpassmusees.be/nl/artikels/8-virtuele-tours-in-
de-belgische-musea 
Links naar enkele grote internationale musea vind je bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse ANWB 
https://www.anwb.nl/vakantie/ideeen/musea-met-virtuele-tours 
https://www.droomplekken.nl/nieuws/deze-musea-en-galerieen-online-bezoeken/?fbclid=IwAR2b5o_qWrxkynQTrnKZT5P1aVWVyUf4B-
VupL4a5k351FaBX6O_O-VtU3U 
11. PODCASTS 
https://klara.be/de-podcasts-van-klara?fbclid=IwAR1ryw_Ow_WMdyFYRzsXa5mQUfVzJTf0-ZJGHtv33zaewAnOk1xYMHwJdQ0 
https://cultuurmarketing.nl/overzicht-podcasts-door-culturele-instellingen/?fbclid=IwAR1ryw_Ow_WMdyFYRzsXa5mQUfVzJTf0-
ZJGHtv33zaewAnOk1xYMHwJdQ0 
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/de-8-beste-podcasts-over-geschiedenis-en-kunst?fbclid=IwAR1ezBB73jE_p1Nw5X5Tii05fdl-
2RuDf6WQ65kuHgZfjb8kzIn2F0DzNm8 
https://radio1.be/de-podcasts-van-radio1 
https://stubru.be/podcasts  
12. ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
https://www.uitmetvlieg.be/uittips/mood/Thuis-met-
Vlieg?&utm_campaign=uitinhuis&utm_content=footerartikelpagina&utm_medium=referral&utm_source=uitinvlaanderen 
13. EN VERDER: 

• https://www.uitinvlaanderen.be/mood/uitinhuis 
 

• https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/uitinhuis?&utm_campaign=uitinhuis&utm_content=introcta&utm_medium=referral&ut
m_source=uitinvlaanderen&fbclid=IwAR1mbHHM6CZ-otmlxrsKP73svYuivK27rq29LQN0tAEqtAeBpcHuGO-K4CU 
 

• https://www.vormingplusow.be/online-activiteiten-bij-vormingplus  
 

• https://www.cultuurconnect.be/nieuws/kunst-en-cultuur-rechtstreeks-je-
huiskamer?fbclid=IwAR2kvewxcTuSaODUCq1bRw1P2AX5ONESxQN8o2jpuQIxFRXBrrYeNqvPHvA 
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• https://www.out.be/nl/themas/659/de-beste-online-culturele-activiteiten/?fbclid=IwAR1ryw_Ow_WMdyFYRzsXa5mQUfVzJTf0-
ZJGHtv33zaewAnOk1xYMHwJdQ0 
 

• https://www.eventbrite.be/?fbclid=IwAR3pn8Qi-r8vXX0OVW4EOU-STegA6NtccGne0Ekx67Lw7sndpz-bU5tZGh4 
 

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kaap.be%2Fprogramma%3Ffbclid%3DIwAR1ryw_Ow_WMdyFYRzsXa5m
QUfVzJTf0-ZJGHtv33zaewAnOk1xYMHwJdQ0&h=AT2GRRDaPZfraifQ5okmQREOxqmUUOF6QRGI5i3DyRd1smYlKWzb-
DkuaAe55oVPto7z6jC4u2D4o5m9rk_TJD14QEtXm_J_xtJSeZ4pckxXprqJBnEuQVgs5Lj6JOXHH3qB_8DAwjM3WC6dXMA 
 

• https://www.1030cultuur.be/nl/news/246/podcast-in-uw-kot?fbclid=IwAR1xZeuCqZbdNy8ZkwmvC9B_j3vCFRwp-
wIqmscLNwcpMmmeE5jKXWvMGhw 
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