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vtbKultuur Kalmthout - Januari 2020-  Jaargang  9 -Nummer 73 

 vtbKultuur is een sociaal-culturele vereniging waarin groepen vrijwilligers in Vlaanderen en 
 Brussel kwaliteitsvolle en gevarieerde culturele activiteiten organiseren.  

We laten mensen samen cultuur ontdekken, actief beleven en ervan genieten. We zijn ervan 
overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt tot persoonlijke ontplooiing. 
Door cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en in groep te ervaren, bevorderen we 
ontmoeting, vriendschap, solidariteit en engagement en versterken we de sociale cohesie. 
We doen dit in een open, pluralistische en respectvolle sfeer. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF  

 Voorwoord 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Extra ledenvoordelen 

 Antwerpen SurPlace 

 Nieuwjaarshappening 

 Tapeface 

 Lezing Ludwig van Beethoven 

 Groepsaankopen vtbKultuur 

 De Bourgondiërs - Bart Van Loo 

 Rijsel 

 Musical 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Verjaardagskalender 

 Boeken 

 Jaarprogramma 2020 

 Davidsfonds 

 Andere evenementen 

 Onze sponsors 

 

VOORWOORD  

 De periode van de jaarwisseling is een moment van achteruit kijken en met tal van voornemens vooruit 
 kijken. 

Die voornemens geven dan weer energie en inspiratie om actief deel te nemen aan het leven. 
Daar mag dan aanwezig zijn op onze nieuwjaarsreceptie zeker niet in ontbreken. 
Geniet van 2020! 
 

VAN HARTE BESTE WENSEN VOOR EEN GELUKKIG, ZORGENVRIJ 

EN VOORAL GEZOND 2020. 
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LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00 

 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) zijn automatisch lid van vtbKultuur en 
hoeven dus geen vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook niet-VAB-leden kunnen lid worden. Een 
heel jaar lang genieten van activiteiten tegen een voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per jaar ben 
je samen met je gezin lid van vtbKultuur.  

Lid worden is eenvoudig: een aansluitingsformulier invullen, € 10,00 betalen en je vtbKultuur-pas valt 
een paar dagen later in je brievenbus.  

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?  

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen 
in heel Vlaanderen en op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd 
van een voordeeltarief.  

Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?  

Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je 
vtbKultuur-pas.  

Niet twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens anders! 

Vraag je vtbKultuur-pas nu aan: 

- een e-mail aan kalmthout@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar:  0479/698492; 

- via deze link naar onze website https://www.vtbkultuur.be/kalmthout 

- BEZORG ONS DE E-MAILADRESSEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN               

Hebt u vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in vtbKultuur? 
Ja? Bezorg ons dan hun e-mailadres en we nemen hen gratis en totaal vrijblijvend op in 
onze verzendlijst. Alvast van harte bedankt! 

 

www.vtbkultuur.be/kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 

vtbKultuur Kalmthout 

Alain ’T Kindt, Albert Peeterslei 61 bus 2, 2920 Kalmthout -  0479/698492 

Rekeningnr. vtbKultuur Kalmthout: Argenta : BE60 9731 8923 1270 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/kalmthout
mailto:kalmthout@vtbkultuur.be
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EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden 
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ANTWERPEN  SURPLACE -  
 

 Een originele stadsverkenning, kort in duur (ong. 45 min.) in een stukje stadswijk.  Voor 3 € 
 p.p. ontdek je veel gekende en minder gekende stukjes Antwerpen.  Vooraf inschrijven hoeft 
 niet, kom de dag zelf gewoon iets voor 14u  naar de afspraakplaats. 

Aanvankelijk deden de Antwerpenaars nogal smalend over hun Middenstatie. Voor de stijl 

bedachten ze de term "stiel stillekesaan" omdat er tien jaar nodig was geweest voor de 

afwerking na de eerste steenlegging in 1895. Ondertussen wordt het geroemd als één van de 

drie mooiste ter wereld. Kom een kijkje nemen en luister naar de vele verhalen rond 

Antwerpen Centraal. 

 woe. 15 en zon. 19 januari 2020 - 14u00 - Inkomhal Centraal Station. 

 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 NIEUWJAARSHAPPENING met het Brasschaats Mandoline Orkest 
 Zondag, 26 januari 2020 - 14u00 
 O*Ka cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout 
 15 € (drankje inbegrepen). 
  

 Dit orkest gaf talrijke concerten in binnen- en buitenland (Nederland en Duitsland), trad op 
voor radio en televisie, bracht in eigen beheer 1 lp en 5 cd's (1990, 1997, 2005, 2010 en 
2015) op de markt en nam met succes deel aan binnen- en buitenlandse wedstrijden en 
festivals.  
 
Het 'Brasschaats Mandoline-Orkest' telt in de volledige bezetting 25 à 30 muzikanten, 
verdeeld over mandolines, mandola's, gitaren en contrabas. Occasioneel zorgen dwarsfluit, 
hobo, klarinet, zang en kleine percussie voor meer afwisseling en een rijkere orkestrale kleur. 
Het orkest brengt u een erg gevarieerd concert van rustige luistermuziek:         
 
Als volledig orkest - of met een deelgroep van 4 tot 12 muzikanten - brengt het 'Brasschaats 
Mandoline-Orkest' avondvullende concerten en aperitiefconcerten.  Daarnaast zorgt het 
voor de muzikale opluistering van academische zittingen, eucharistievieringen, 
huwelijksmissen en allerlei feestelijke gelegenheden. 
Meer info op : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/nieuwjaarshappening-
brasschaats-mandoline-orkest/datum/8253 
  
Reserveren voor dit concert doe je via https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715 

 

 

 

 

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715
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THE TAPE FACE SHOW 
Dinsdag 4 februari 2020 - 20u00 
Theater Hemelhoeve - Azalealaan 1 - 2930 Brasschaat 
Prijs leden: 18 € - Niet-leden 
Online inschrijven : brasschaat@vtbkultuur.be 
 
Organisatie in samenwerking vtbKultuur en Cultuurcentrum Brasschaat 

Zijn shows krijgen zoveel vier- en vijfsterrenbeoordelingen van de recensenten, dat de Nieuw-

Zeelander Sam Wills geen geld meer hoeft te besteden aan publiciteit. 

Wat er zo grappig en subliem is? Alleen Wills’ uiterlijk al: die ietwat verwilderde, ontheemde 

blik, zijn geëlektrocuteerde kapsel en… dat stuk zwarte ducttape over zijn mond. Sam Wills 

zegt namelijk geen woord. De hele voorstelling zwijgt hij. Enkel door middel van mime mét 

geluid en stand-up zónder taal windt hij elke zaal om zijn vinger. Ook dankzij zijn motoriek, die 

doet denken aan de vader van de mime, Marcel Marceau, en een ontwapenende fantasie, die 

hij gemeen heeft met Charlie Chaplin. Beide kwaliteiten laat hij los op allerlei objecten die hij 

real time in elkaar knutselt. Om er vervolgens iets totaal onverwachts mee te doen. Ook met 

het publiek creëert hij soms bouwwerken. 

Want net als in zijn eerste show is medewerking van de toeschouwers een essentieel 

onderdeel van zijn nieuwe voorstelling, die net zoals de zorgvuldig geselecteerde muziek en 

geluidseffecten wordt gebruikt om even knappe als ridicule taferelen te creëren. 

“Eindeloos inventief, verschrikkelijk grappig. Sublieme waanzin” (Time Out) 

 

 

 

 

 

 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
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 Bart Van Loo – DE BOURGONDIERS 
 Zondag 23 februari 2020 - 14u00 
 Inkom: 15 €. 
 Reservatie via Ticketgang. 
  
 Vanaf 2019 tot 2020 trekt Bart van Loo met een nieuw verhaal door Vlaanderen en 
 Nederland.  We maken een tijdreis naar de middeleeuwen met Bart en hij vertelt ons over de 
 wonderlijke Bourgondiërs.  

 

 

 

 

 

 

Wil je er zeker bij zijn? Boek dan alvast je tickets via deze link 
 https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064 

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064
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 GROEPSAANKOPEN vtbKultuur : 

 ROMANTISCHE MIDDAG MET MEESTERWERKEN VAN MOZART - Antwerp  Symphony 
 Orchestra.  Pianist Paul Lewis ontroert met Mozart.  Dirigent : Philippe Herreweghe.                   
 Zaterdag 7 maart 2020 - 15u00 - Koningin Elisabethzaal. 

 Zijn Pianoconcerto nr. 27 was het laatste wapenfeit van Mozart als concertsolist. Je kan er 
 een ongewoon groot aandeel melancholie en berusting in ontdekken, alsof de componist zijn 
 einde voelde naderen. Ook met zijn indringende Maurerische Trauermusik, die hij schreef 
voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een brug naar  de Romantiek. De ‘pastorale’ 
Tweede symfonie is Brahms’ wondermooie bijdrage aan dit nieuwe muziektijdperk waarin 
componisten vooral het hart lieten spreken.                                     

 
 ACTIE: 

   
 Ticket: leden van vtbKultuur Kalmthout € 34,20 euro i.p.v. 38 € (rang 1) Niet leden :€ 38  
 Inclusief programmaboekje. 
 Nog  5 tickets beschikbaar. 

                                                        

MUSICAL DAENS - Vrijdag 1 mei 2020 - 17u00 & 20u30 - Puurs - VOLZET! 
 

 Studio 100 heeft de ambitie om van deze productie 'Daens 2.0' te maken. Het leven  en 
 de boodschap van priester Daens zijn een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe 
 generatie. De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze 
 succesmusical. Het wordt een unieke beleving door het groots  speelveld, state-of- the-
 art theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem. De  titelrol zal vertolkt worden  door 
 Peter Van de Velde. Daarnaast speelt theatermonument Jo De Meyere de rol van 
 Bisschop Stillemans. Free Souffriau  is Nette Scholiers en Jelle Cleymans geeft gestalte aan 
 de socialistische voorman Jan De Meeter. 

 ACTIE : 

Ticket: leden van vtbKultuur Kalmthout : 60 €  i.p.v. 69,95 euro (Cat. 1).  Niet leden: € 65. 
Voorstelling om 17 uur.  Eigen vervoer. 
VOLZET! 
 

                           

AFBEELDINGEN AFKOMSTIG VAN WEBSITE STUDIO 100 
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DAGUITSTAP LILLE (Rijsel)  
zaterdag 16 mei - 07u30 - Parking Station Kalmthout 
Leden : 65 € - Niet-leden : 70 € 
 
Lille (Rijsel) zo dichtbij en voor sommigen onbekend!  
Het historische centrum van Lille (Vieux Lille) is de mooiste wijk van de stad en staat bekend 
als een shoping walhalla. Het centrale marktplein van Lille is 'Place du Général de Gaulle' met 
in het midden 'La Colonne de la Déesse'.  Het plein wordt omzoomd door een reeks oude 
herenhuizen, het oude beursgebouw en de opera.   
Naast het stadhuis van Lille, prijkt et belfort.  Het oude Beursgebouw en 'Hospice Comtesse' 
(oudste gebouw van Lille) lonen ook zeker de moeite.  Vergeten we ook niet de grote 
kathedraal van Lille, Notre-Dame-de-la-Treille! 
 
Een bus van Verhoeven pikt ons op aan het station van Kalmthout en in Lille vervoegt gids 
Jan Yperman ons om ons te laten kennis maken met Lille, na één (of twee) tasje(s) koffie en 
een croissant in 'Le Meunier'. 
De middagpauze houden we in brasserie 'La Chicorée', waar een lekkere lunch wordt 
geserveerd.   
 
Meer nieuws volgt in onze volgende nieuwsbrieven. 
 
 

       
 'Le Meunier'                                       'La Chicorée'                                  Toegangspoort naar 'La vieille bourse' 

    
De opera                                             'Notre Dame de la Treille'               De omgeving van 'Hospice Comtesse' 
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MUSICAL 1830 

 19 augustus 2020 - 20u30 
 Kasteel de Merode - Polderstraat 50 - 2260 WESTERLO 
 Leden : 40 € - Niet-leden: 45.95 € 
  

Historalia Productions brengen hun vierde musicalspektakel '1830'. Ze vertrekken vanuit de 
wortels van onze nationale geschiedenis en brengen op een onvergetelijke manier hulde aan de 
ontstaan van het Koninkrijk België. Het kasteel de Merode en het omliggende domein vormen 
het kader voor deze unieke theaterervaring.  

De voorstelling brengt spectaculaire en levensechte scènes. We benaderen het ontstaan van 
België vanuit twee perspectieven: het Belgische en het Nederlandse. Als publiek ervaar je beide 
visies vanaf een andere locatie op het domein. Je verhuist letterlijk van de ene tent naar de 
andere en komt uiteindelijk samen voor een spectaculair einde tijdens de apotheose in open 
lucht. In de twee tenten is telkens plaats voor ongeveer 600 toeschouwers wat het intieme 
karakter van de voorstelling zal versterken. Voor de vierde keer is de regie in handen van Luc 
Stevens.  

Wanneer u in het bezit bent van lidkaart VtbKultuur KALMTHOUT betaalt u € 40 per persoon.  
Niet-leden betalen € 45,95 per persoon. 

Aarzel niet uw lidkaart aan te schaffen voor de prijs van € 10 voor 1 jaar en voor het ganse 
gezin. 

Inschrijvingen met melding van lidkaart via : Kalmthout@vtbKultuur.be  
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 BELANGRIJK BERICHT: 

Om toehoorders en uitvoerders niet te storen zullen al onze activiteiten stipt op het aangeduide 
 uur aanvangen.   

  Mogen wij u allen vriendelijk vragen spontaan uw lidkaart vtbKultuur, VAB of Davidsfonds 
aan de inkom te tonen.  Dit vereenvoudigt het werk voor iedereen. 

 Wij rekenen alvast op uw medewerking, waarvoor onze dank!  
 

 

HAIKU  

 

             
 
             Op zoek naar het licht 
             doorheen de winterdromen 
             hartverwarmde kracht. 
 
                        Raphael 
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Op al onze komende activiteiten stellen wij u onze verjaardagskalender voor aan de prijs van 10 €. 
Deze kalender bevat prachtige foto’s van de dieren in de Kalmthoutse heide, met engelengeduld 
genomen door Karel De Blick. 

 
 

 
Muziek  
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                 Rap                                                                                                          

 'In het kielzog van Hugo Van Kuyck' 
 
De herdrukte versie van het boek 'In het kielzog van Hugo Van Kuyck' van Charles 
Emmanuel Schelfhout is exclusief te koop via vtbKultuur Kalmthout.   
Formaat 16,5 x 24 cm -182 blz. en 72 zwart /wit illustraties; 

 Prijs:  - 18,50 € (voor de inwoners van Kalmthout) 
  - 25,00 € (buiten de gemeente, verzendingskosten inbegrepen). 
  
 

 
  
 Na betaling op onze rekening BE 60 973 189 231 270 wordt uw boek gereserveerd. 
 
 Deze boeken worden verkocht ten voordele van 'ART AND LOW VISION' vzw.   Deze vzw 
 werd opgericht in 2014 op initiatief van de schrijver Charles Emmanuel Schelfhout -  die zelf 
 slechtziende is -  met het oog om mensen met een zichtbeperking aan te moedigen om kunst 
 uit te oefenen (cf. website www.artandlowvision.be). 
 
 Meer info kan u bekomen op ons e-mailadres : kalmthout@vtbkkultuur.be 
 

 Boek “Ego-Energie in arbeidsorganisaties” door Edgard Meuleman, 
bestuurslid vtbKultuur Kalmthout 
 
Leidinggevenden laten zich vaak meer leiden door hun ego dan ze denken.  Dat remt hen af 
om de bestaande organisatiestructuren in hun bedrijf in vraag te stellen en te vernieuwen.  
Nochtans vragen de economische golfbewegingen om structuren en systemen in de huidige 
bedrijfsorganisatie anders te bekijken en uit te werken.  Anders organiseren in functie van de 
strategie is de boodschap.  In zijn jongste boek “EGO-Energie in arbeidsorganisaties” 
breekt management consultant Edgard Meuleman hiervoor een lans.  Hij wil met zijn boek 
managers en verantwoordelijken inspireren tot reflectie en actie. 

 Nieuwsgierig? Lees het boek en laat de inspiratie zijn werk doen. 
 Voor € 10 en een dubbel klik op volgende URL kan je dit boek kopen. 
 Veel leesplezier! 

https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-
arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=
edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main 
  

      

https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
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Jaarprogramma 2020 
 
 

 
DATUM EN UUR 

 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Zondag 26 januari - 14u00 Nieuwjaarshappening met optreden 
van het Brasschaats Mandoline 
Orkest. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
  

Zondag 23 februari - 14u00 De Boergondiërs - Lezing door 
Bart Van Loo 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
 

Zaterdag 7 maart 2020 - 15u00 Mozart - Pianoconcert nr. 27 
Leden vtbKultuur:   34,20 € (rang 1) 
- Niet leden: 38 € 

Koningin Elisabethzaal,   
Koningin Astridplein 20-26 -  
2018 Antwerpen. 

Dinsdag 10 maart  - 20u00 Nacht van de geschiedenis. 
Thema:Buren.  Gastspreker 
Peter De Laet spreekt over Vincent 
Van Gogh en Zundert  
Leden DF & vtbKultuur : 5 € -  
Niet  leden: 7€ 
Organ. : Davidsfonds i.s.m. 
vtbKultuur 

Chalet St. Jorisgilde - Kruisbos, 
Kapellensteenweg 81 - 2920 
Kalmthout (achter parking van 
wzc St. Vincentius 

Zaterdag 21 maart -  20u00 Klassiek concert met Yunah Proost 
& Yves Storms. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
 

Zondag 22 maart 2020 Knipoogdag - Ieper.  

Donderdag 23 april - 14u00  Lezing over Frans-Vlaanderen & de 
Westhoek door Jan Yperman 
Leden + DF: 5 € -  
Niet-leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Vrijdag 1 mei - 17u00 
VOLZET 

Musical 'Daens' VOLZET 

Leden vtbKultuur: 60 € (rang 1) 
Niet leden: 65 € 

Studio 100 - Schoonmansveld 18 - 
2870 Puurs 

Zaterdag 16 mei  - 07u30 Daguitstap naar Rijsel  Rijsel 
 

Woensdag 19 augustus - 20u30 
 

Musical 1830 
Leden vtbKultuur: 40 € - Niet-leden: 
45.95 € 

Kasteel de Merode, Polderstraat 
50+2260 Westerlo. 

Zaterdag 26 september - 20u00 Jazzconcert  met 'The Nono's'. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 22 oktober - 20u00 Jodenrazzia's in W.O. II in 
Antwerpen.  Lezing door rector Van 
Goethem.  
Leden + DF : 5 € 
Niet-leden: 8 €. 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Donderdag 19 november - 14u00  Sherlock Holmes - Literaire lezing 
met Vitalski, Jean-Paul Van 
Bendeghem en Johan Braeckman 
Reservatie via Ticketgang: 15 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Donderdag 10 december - 14u00 Filmreportage 'Iran'' door Edgard 
Jespers.  
Leden + DF : 5 € - Niet leden: 8 € 
 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 -  
2920 Kalmthout. 

 

    

 



 

16 
 

 
 

ACTIVITEIT DAVIDSFONDS 
 
 

TOAST LITERAIR: DAVIDSFONDS KALMTHOUT 

Auteur Chris De Stoop bij het ontbijt 

Gezellig en lekker ontbijt, gevolgd door vertellingen van Chris De Stoop over zijn boeken. Chris De 
Stoop (1958), geboren in St.-Gillis-Waas, is een Vlaams auteur van fictie en non-fictie. Zijn werk 
werd in een tiental landen vertaald en werd bekroond met literaire en journalistieke prijzen. Hij is 
auteur van tal van spraakmakende boeken: 'Wanneer het water breekt', 'Dit is mijn hof'.  

Waar: Chalet St-Jorisgilde, Kruisbos, Kalmthout. 

Wanneer: zondag 19 januari om 9u30. 

Reserveren: Leo Vanwesenbeeck  03/666 63 12 

                    leovanwesenbeeck@skynet.be 

                    vóór 12  januari 2020  

Prijs: leden en niet-leden  15 euro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leovanwesenbeeck@skynet.be
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ANDERE EVENEMENTEN 
 

  

 NIEUWJAARSCONCERT 

 Zoals het hoort voor een goed nieuwjaarsconcert staat ook in 2020 weer veel fraais uit de 
wereld van opera en operette op het programma. Het grote gebaar, passionele gevoelens, 
intimiteit, aanstekelijke vrolijkheid én virtuositeit zullen het concert zijn typisch karakter geven.  

Een programma met zowel Verdi, Bizet, Massenet, Puccini als Lehar, Stolz en Strauss: An De 
Ridder, onze Kalmthoutse sopraan en bezielster van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert, aarzelt 
niet om de grote namen te programmeren. 
 
Het zal geen verrassing zijn dat An De Ridder niet alleen komt, maar zoals steeds en naar 
eigen zeggen “fantastische collega’s” meebrengt: tenor Ingmar Ruttens, die optredens op 
internationale podia in zijn agenda heeft staan en het Armeense muzikantenpaar Hasmik 
Manukyan, piano en Hrayr Karapetyan, viool, die als duo reeds meer dan 300 concerten 
over de hele wereld speelden. 
 
Mike Smeulders, net als An geboren en getogen Kalmthoutenaar, krijgt als multi-
getalenteerd musicus met zijn accordeon en met zijn rijke muzikaliteit weerom een bijzondere 
plaats in het geheel, zowel als solist als in boeiend samenspel met zang, piano en viool. 

 Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B -  Zondag 12 januari 2020 om 14.30 uur 

 Prijs    15 € 
    10 € voor -12 
 Kaarten  www.kalmthout.be/tickets 
    cultuurdienst  
    Kerkeneind 13, chalet achter gemeentehuis 
    03 620 22 66 
    bib, Kerkeneind 23 
 Organisatie  gemeentebestuur Kalmthout 
 

        
 © Saad Hamza             © Ingmar Ruttens                               © Hasmik Manukyan & Hrayr Karapetyan 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalmthout.be/tickets
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Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 

 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

    

 

 

 

http://www.modecenter-rommens.be/ 

 

 

http://www.decosterbvba.be/ 

  

http://www.theunsenzonen.be/
http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.modecenter-rommens.be/
http://www.modecenter-rommens.be
http://www.decosterbvba.be
http://www.decosterbvba.be/
http://www.keukensvasco.be/
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http://www.sunfiber.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier zijn de classics ! 

Noord-Antwerpen FM 107.9  

 

 
 

http://www.gorlima.be 

 
Statiestraat  18 
2920 Kalmthout 
 
Tel :03 667.41.73 
Gsm : 0495/306 483 
E-mail:info@gorlima.be 

www.garagefrancken.be 

 

 

 

 

http://www.abcdrinks.be/cassimon
http://www.sunfiber.be/
http://www.sunfiber.be/
http://www.de4seizoenen.eu/kalmthout
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.gorlima.be/
http://www.gorlima.be
http://www.garagefrancken.be/
http://www.garagefrancken.be/
http://www.philippo-rozen.be/
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http://lievedjongh.energetix.tv 
 

                       

                          WILBO Dakwerken                         

f 

 

 

 
 

 

 

Vuurkruiserslaan 35 
2920 KALMTHOUT 
Tel. 03 666 23 70 

GSM 0474 07 82 11 
E-mail : paul@wilbo.be 

www.wilbo-dakwerken.be 
 

 

 http://lievedejongh.energetix.tv 

https://www.smartco-operation.be/ 

 

 

http://www.devavastgoed.be/
http://lievedejongh.energetix.tv/
https://www.smartco-operation.be/

