Vrijetijdskalender voor OCMW-klanten
Reserveer via je MA, je arbeidsbegeleider of je klantbegeleider van de dienst Vrije Tijd
Deze kalender en meer kan je terug vinden op de website van het OCMW: http://www.ocmw.antwerpen.be ‘evenementen’ vrijetijdskalender ongeveer midden in het blad. Reserveren doet u best via uw
maatschappelijk assistent.

Wie

Wanneer

Wat

Waar

Prijs

Aantal
beschikbaar

Iedereen

15/09/2017
21:15

Sport: Sport Futsal Topsport
Antwerpen vs. ....

Sporthal Het Rooi

0.00 euro

8

Futsal Topsport Antwerpen speelt in de hoogste klasse van het Belgische
zaalvoetbal.We hebben 10 tickets beschikbaar voor elke thuiswedstrijd.

Iedereen

16/09/2017
16:00

Sport: Sport DHW United
Antwerp vs. ...

Sporthal Sorghvliedt

0.00 euro

8

DHW United Antwerpen speelt in de hoogste klasse van het Belgische
dameshandbal.We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor
elke competitiewedstrijd.

Iedereen

17/09/2017
13:00

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 13.00-14.30

Iedereen

17/09/2017
15:15

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 15.15-16.45

Kinderen

20/09/2017
14:15

Film: De Smurfen
en het Verloren
Dorp

Iedereen

22/09/2017
20:00

Theater:
Hanafubuki

londonbrug

Londonbrug

Filmhuis Klappei

ccBE

2.00 euro

2.00 euro

1.50 euro

2.00 euro

Inhoud

volzet

Maak van 13 uur tot 14.30 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

volzet

Maak van 15.15 uur tot 16.45 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

1

De Smurfin heeft de indruk dat iedereen in het dorp een functie heeft - Grote Smurf
leidt, Bakkersmurf bakt, zelfs Moppersmurf die moppert - behalve zij. Wat zou het
enige meisje in het dorp moeten doen? Op zoek gaan naar haar eigen doel,
natuurlijk! Als ze toevallig de weg van een mysterieus wezen kruist, volgt ze het in
het Verboden Bos.

10

Una Casa Cascata is een objecttheatervoorstelling die voor zowel kleine als grote
mensen heel wat te bieden heeft. Op een laag zand wordt een dorpje gebouwd.Alle
gebeurtenissen op het stukje zand worden nauwlettend gefilmd en geprojecteerd. Zo
ontstaan er verschillende werelden, groot en klein.De voorstelling is geschikt voor
zowel volwassenen als kinderen, Nederlandstaligen als anderstalige nieuwkomers.

Iedereen

23/09/2017
14:30

Musical: Musical The Wedding
Singer

CC De Kern

2.00 euro

5

Robbie Hart is een charmezanger die het ene huwelijksfeest na het andere in vuur e
vlam zet. Samen met zijn bandleden Sammy en George weet hij er steeds weer een
dik feest van te maken! Robbie staat zelf op trouwen met zijn verloofde Linda, maa
wordt achtergelaten aan het altaar. Vanaf dat moment besluit hij om enkel nog
andermans huwelijksfeesten te dwarsbomen met zijn muziek. Een hilarische
komedie met de ene aanstekelijke feesthit na de andere!

Iedereen

24/09/2017
15:00

Dans: Ballet - Het
Zwanenmeer

Stadsschouwburg Antwerpen

2.00 euro

8

Meer dan een eeuw na zijn creatie, is ‘Het Zwanenmeer’ nog steeds het meest
gedanste en voor velen ook het mooiste ballet ter wereld. Het is een onsterfelijk
sprookje over liefde en de eeuwige strijd tussen licht en duisternis, gesymboliseerd
door de zwarte en witte zwanen, Odile en Odette. De dansers brengen de liefde
tussen prins Siegfried en prinses Odette tot leven. Het Zwanenmeer, met de
onvergetelijke muziek van Pyotr Tchaikovsky, is ongetwijfeld één van de meest
romantische verhalen die ooit op muziek zijn gezet.

Iedereen

24/09/2017
17:30

Sport: Basketbal Antwerp Giants vs.
Hubo Limburg

Lotto Arena

0.00 euro

1

Kom supporteren voor onze Antwerpse basketbalploeg in de hoogste afdeling!
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

6

Miljardair Tom Brand heeft niet veel tijd voor zijn vrouw Lara en zijn dochter
Rebecca. Voor haar elfde verjaardag wil Rebecca graag een kat. Tom heeft een
hekel aan katten, maar niet genoeg tijd om een ander cadeau te bedenken. In een
mysterieuze dierenwinkel laat hij zich door de excentrieke eigenaar een bijzondere
kater aansmeren: Meneer Pluizenbol. Onderweg naar huis krijgt Tom een vreselijk
ongeluk en wanneer hij bijkomt bevindt hij zich… in het lichaam van Meneer
Pluizenbol!
Marcel Vanthilt grasduint in teksten die hem langs de meest mogelijke en
onmogelijke wegen tegemoet waaien. Het zijn eigen teksten, oud & nieuw, doch
ook flarden & woorden uit handleidingen, bijsluiters, partijprogramma's,
kleinkunstliedjes, blues & jazzstandards, 17e eeuwse parels & middeleeuwse
schunnigheid.

Kinderen

27/09/2017
14:15

Film: Meneer
Pluizenbol

Filmhuis Klappei

1.50 euro

Volwassenen

28/09/2017
20:00

Humor: MARCEL
VANTHILT

Cultureel ontmoetingscentrum SintAndries

2.00 euro

4

Iedereen

29/09/2017
10:00

Film: Bioskoopje
UGC

Loket kasbeheer bestuurszaken

2.00 euro

volzet

Haal tussen Uw tickets af tussen de vermelde datums aan het loket van de dienst
Kasbeheer Bestuurszaken, Lange Nieuwstraat 36 en ga naar een film naar keuze in
UGC. Bekijk het aanbod op de website van UGC (zie link)

29/09/2017
20:00

Muziek: Guido
Belcanto - Liefde
en Devotie

10

Liefde en Devotie: mooie woorden die op volmaakte wijze uitdrukken hoe Guido
Belcanto zijn muzikale roeping belijdt, Liederen die getuigen van een
diepgewortelde liefde en genegenheid voor de zogenaamde onfortuinlijken, voor
mensen die 'anders' zijn, mensen met een eenzaam en gebroken hart, mensen die ne
de andere kant opkeken toen het geluk voorbijkwam.

Volwassenen

De Roma

2.00 euro

Iedereen

01/10/2017
13:00

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 13.00-14.30

Iedereen

01/10/2017
15:15

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 15.15-16.45

Londonbrug

Kinderen

04/10/2017
14:00

Voor kinderen:
STORM

Cultureel Ontmoetingscentrum SintAndries

Iedereen

04/10/2017
20:30

Sport: Basketbal Antwerp Giants vs.
Brussels

Lotto Arena

Volwassenen

05/10/2017
20:00

Theater: Het kleine
meisje van meneer
Linh

Volwassenen

07/10/2017
20:00

Muziek: Ensemble
Oltremontano

07/10/2017
20:15

Sport: Sport OLSE Merksem vs.
...

08/10/2017
12:00

Voor kinderen:
Uitstap:
Popcornjacht &
verrassingsfilm - 6
tot 8 jaar

Iedereen

Kinderen

londonbrug

Toneelhuis

De Singel Blauwe Zaal

Sporthal De Rode Loop

Kinepolis Antwerpen

Afgesloten

Maak van 13 uur tot 14.30 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

Afgesloten

Maak van 15.15 uur tot 16.45 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

2.00 euro

6

Storm is de 12-jarige zoon van drukker Klaas Voeten, die in het grootste geheim
ook verboden geschriften drukt. We zijn 1521 en de Inquisitie zwaait ongenadig de
plak over Antwerpen. Ook Storms veilige leventje komt volledig op z’n kop te staa
wanneer Klaas wordt betrapt.

0.00 euro

4

Kom supporteren voor onze Antwerpse basketbalploeg in de hoogste afdeling!
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

15

Meneer Linh ontvlucht zijn door oorlog vernielde land, op zoek naar een betere
toekomst voor zijn kleindochter. Hij voelt zich niet thuis in het vreemde land, tot hi
op een dag meneer Bark ontmoet. Meneer Bark praat vooral over zijn vrouw die
kort voordien is overleden. Meneer Linh verstaat hem niet maar hij luistert, met zijn
kleine meisje op schoot. Ze blijven elkaar dagelijks op hetzelfde bankje in het park
ontmoeten. Tot op een dag alles verandert…

4

In deze voorstelling draait het om de vespers ter ere van Johannes de Doper die
oorspronkelijk op muziek van de kapelmeester van San Marco, Claudio Monteverd
werd gespeeld. Verfijnde inventiviteit, melodische elegantie en kleurrijke
begeleiding voeren de boventoon.

9

* Op 07/10/2017 speelt OLSE Mersem vs. Atomix;
*Op 18/11/2017 speelt OLSE Merksem vs. Vise;
*Op 09/12/2017 speelt OLSE Merksem vs.Eynatten;
*Op 27/01/2018 speelt OLSE Merksem vs. Atomix;
*Op 03/02/2018 speelt OLSE Merksem vs. Houthalen.

1

Tijdens je rondleiding in Kinepolis Antwerpen ben jij de STER! Ga samen–
uitgedost als echte VIP’s – op een avontuurlijke zoektocht naar de popcornschat.
Onze ondeugende mascotte Kinerob gidst je met leuke spelletjes door een
rondleiding achter de schermen. Als kers op de taart geniet je met popcorn en een
drankje van de film van je keuze.

2.00 euro

2.00 euro

2.00 euro

2.00 euro

0.00 euro

0.00 euro

Kinderen

11/10/2017
14:15

Film: Sing

Filmhuis Klappei

1.50 euro

7

Sing is één van die films die je gewoon dolgelukkig maakt. In de grote stad werkt
koala Buster Moon al jaren aan zijn droom. Hij heeft een mooi en veelbelovend
theater overgekocht, maar is er nooit in geslaagd een goede productie aan het
publiek voor te stellen. Daar komt binnenkort echter verandering in..

Iedereen

13/10/2017
21:15

Sport: Sport Futsal Topsport
Antwerpen vs. ....

Sporthal Het Rooi

0.00 euro

10

Futsal Topsport Antwerpen speelt in de hoogste klasse van het Belgische
zaalvoetbal.
We hebben 10 tickets beschikbaar voor elke thuiswedstrijd.

Iedereen

14/10/2017
20:15

Sport: SASJA HC
versus Bocholt

Sporthal Sorghvliedt

0.00 euro

10

KV Sasja speelt in de beneleague van het handbal, waar de beste Belgische en
Nederlandse ploegen tegen elkaar uitkomen.
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

Iedereen

15/10/2017
13:00

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 13.00-14.30

londonbrug

Volwassenen

15/10/2017
14:00

Theater: Uitstap:
De Warme Winkel

Iedereen

15/10/2017
15:15

Buurt:
Pannenkoekenboot
2017 15.15-16.45

Kinderen

18/10/2017
14:15

Film: Boss Baby

Kinderen

22/10/2017
12:00

Voor kinderen:
Uitstap:
Popcornjacht &
verrassingsfilm - 9
tot 12 jaar

Kinepolis Antwerpen

Volwassenen

22/10/2017
15:00

Muziek: Ode aan
65 jaar De
Strangers

De Roma

De Singel Rode Zaal

Londonbrug

Filmhuis Klappei

2.00 euro

2.00 euro

Afgesloten

Maak van 13 uur tot 14.30 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

13

Voor dit ‘oeuvrestuk’ focust De Warme Winkel op Vladimir Majakovski, de
belangrijkste literaire futurist van Rusland. Zijn ideeën over de samenleving en de
manier waarop hij die naar buiten bracht, waren revolutionair.
INBEGREPEN:
Om 14:00: rondleiding achter de schermen.
Om 15:00: start voorstelling
Na de voorstelling een drankje in de artiestenfoyer.

Afgesloten

Maak van 15.15 uur tot 16.45 uur een boottocht langs de onvergetelijke skyline van
Antwerpen. Je kan zoveel pannenkoeken eten als je wil. Drankjes moet je wel
betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee: je dient wel te reserveren voor hen
met vermelding van de leeftijd !

5

The Boss Baby is een hilarisch verhaal over de impact die de komst van een nieuwe
baby heeft op een familie. Dit alles wordt verteld vanuit het perspectief van een
heerlijk onbetrouwbare verteller, een zeer fantasierijke 7-jarige jongen genaamd
Tim.

0.00 euro

4

Tijdens je rondleiding in Kinepolis Antwerpen ben jij de STER! Ga samen–
uitgedost als echte VIP’s – op een avontuurlijke zoektocht naar de popcornschat.
Onze ondeugende mascotte Kinerob gidst je met leuke spelletjes door een
rondleiding achter de schermen. Als kers op de taart geniet je met popcorn en een
drankje van de film van je keuze.

2.00 euro

3

De bekendste Antwerpse muzikanten begonnen 65 jaar geleden aan hun fantastisch
muzikale carrière. Met hun Antwerps als wereldtaal zongen ze in alle zalen van
Vlaanderen, tot in het Sportpaleis toe.

2.00 euro

1.50 euro

Kinderen

25/10/2017
14:15

Film: Vaiana

Volwassenen

27/10/2017
20:00

Muziek:
Babbelconcert met
Marc Erkens

Filmhuis Klappei

De Singel Blauwe Zaal

1.50 euro

2.00 euro

7

Vaiana is de dochter van het opperhoofd van haar stam, en komt uit een bekende
familie van zeevaarders. Samen met haar held, de halfgod Maui, zet ze koers naar
een legendarisch eiland Te-Fiti .

18

Eén mens, één piano. Meer is er niet nodig om u mee te nemen ‘achter’ de muziek.
Hoe gaan we met muziek om? Waarom vinden we sommige muziek geweldig en
zegt andere ons helemaal niets? Hoe zit muziek precies in elkaar? Bestaat er zoiets
als slechte muziek? Drukt muziek gevoelens uit? Of heeft ze het over nog iets
anders?

Het alom geliefde sprookje van de gebroeders Grimm, wordt onder een fris,
eigentijds kapje gestoken, met een Vlaamse cast, veel humor, leuke liedjes en zelfs
een aantal gloednieuwe personages! Na afloop van deze familievoorstelling kunnen
de kids op de foto gaan met de sprookjesfiguren tijdens een geanimeerde meet &
greet. Kortom, Roodkapje wordt een zeer interactieve sprookjesmusical, waar jong
en oud van zullen genieten.
Praktisch:
• Leeftijd: voor kinderen vanaf 2 jaar
• Duur: ±75 min zonder pauze

Iedereen

28/10/2017
14:00

Musical:
Roodkapje - De
Sprookjesmusical

Stadsschouwburg Antwerpen

2.00 euro

volzet

Iedereen

28/10/2017
14:00

Musical: Wachtlijst
Roodkapje - De
Sprookjesmusical

Stadsschouwburg Antwerpen

2.00 euro

24

Wachtlijst

Iedereen

28/10/2017
20:30

Sport: Basketbal Antwerp Giants vs.
Mons Hainaut

Lotto Arena

0.00 euro

8

Kom supporteren voor onze Antwerpse basketbalploeg in de hoogste afdeling!
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

Iedereen

29/10/2017
11:30

Uitstap: Uitstap:
Cirque du Soleil
"TOTEM"

Den Bell

0.00 euro

volzet

Iedereen

29/10/2017
11:30

Uitstap: Uitstap:
Cirque du Soleil
"TOTEM"
Wachtlijst

Den Bell

0.00 euro

2

Iedereen

30/10/2017
10:00

Film: Bioskoopje
UGC

Loket kasbeheer bestuurszaken

2.00 euro

Afgesloten

Op een eiland dat doet denken aan een reuzenschildpad, volgt TOTEM het
fascinerende spoor van de mensheid vanaf zijn oorspronkelijke amfibische gedaant
tot aan zijn ultieme wens om te kunnen vliegen. Onderweg verkent de show ook
onze dromen, onze oneindige mogelijkheden en de verbondenheid met de andere
soorten op onze planeet.
Wachtlijst

Haal tussen Uw tickets af tussen de vermelde datums aan het loket van de dienst
Kasbeheer Bestuurszaken, Lange Nieuwstraat 36 en ga naar een film naar keuze in
UGC. Bekijk het aanbod op de website van UGC (zie link)

Kinderen

31/10/2017
14:30

Film: Van de kat
geen kwaad

Volwassenen

01/11/2017
20:00

Muziek: Orkestra
Mendoza

Volwassenen

03/11/2017
20:00

Muziek: Kris
Defoort's Diving
Poet Society (Jazz)

CC De Kern

De Roma

De Singel Blauwe Zaal

2.00 euro

2.00 euro

2.00 euro

10

De kat Dino leidt een dubbelleven en brengt zijn dagen door op twee verschillende
adressen. Overdag woont hij bij Zoé, de enige dochter van Jeanne, commissaris bij
de politie. 's Nachts zwerft Dino over de daken van Parijs in gezelschap van Nico,
een uiterst behendige inbreker.

6

Orkesta Mendoza is een experimentele Latijnse Fusion Band van Tucson (Arizona)
geleid door twee muzikanten die in Mexico geboren zijn. Zelf benoemen ze hun
muziekstijl als Indie Mambo, een stijl die heel wat onverwachte arrangementen
kent. Maar hun grootste verdienste is dat ze een gesofistikeerde showband zijn die
live een unieke ervaring afleveren!

16

De band brengt een ode aan het leven, balancerend tussen improvisatie en instant
orkestratie. Samen zoeken ze dat ene magische en nooit eerder beleefde moment.
Het leidt tot muziek die niemand onberoerd laat. Dit concert zet de toon voor een
eclectisch jazzseizoen.
De Genkse pianist ANDRIES VOETS heeft de liefde voor muziek al op jonge
leeftijd mee. Als kind sliep hij langs het orgel waar zijn vader uren prachtige
orgelmuziek speelde. Zijn eigen instrumentkeuze is later echter naar piano gegaan.
Het programma:
Wolfgang Amadeus Mozart: sonata 18 in D, KV576
Johannes Brahms: Klavierstücke op. 118 OF variaties en fuga op een thema van
Haendel
Maurice Ravel: Mirroirs
DHW United Antwerpen speelt in de hoogste klasse van het Belgische
dameshandbal.
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

Volwassenen

05/11/2017
10:30

Muziek:
Cavaconcert Andries Voets

CC De Kern

2.00 euro

9

Iedereen

11/11/2017
20:15

Sport: Sport DHW United
Antwerp vs. ...

Sporthal Sorghvliedt

0.00 euro

10

Volwassenen

11/11/2017
20:30

Theater: De Vloed

ccBE

2.00 euro

8

De Vloed’ speelt zich af aan zee. Daar woont een verliefd paar. Ze hebben hun
leven mooi ingericht: een prachtige omgeving, tijd voor elkaar, tijd voor
zichzelf. Maar op een ochtend liggen er aangespoelde lichamen op
het strand, eerst enkele volwassenen, dan een kind.

Iedereen

12/11/2017
17:30

Sport: Basketbal Antwerp Giants vs.
Willebroek

Lotto Arena

0.00 euro

10

Kom supporteren voor onze Antwerpse basketbalploeg in de hoogste afdeling!
We hebben 10 gratis tickets beschikbaar voor elke competitiewedstrijd.

18

Kies ik een orka of een goudvis in mijn opblaasbaar zwembad?
Wil ik achterwaartse koprol kunnen, vleugels hebben, naar
de maan gaan, uitvinder worden of wil ik wat een ander wil?
Mag ik de gaten van de kaas opeten?
Moet ik eerst mijn frietjes opeten voor ik een hamburger mag?
Krijg ik handschoenen in de zomer of een badpak in de winter?
Choco of kaas? is een speelse en interactieve dansvoorstelling voor het gezin met
kinderen vanaf 6 jaar.

Kinderen

18/11/2017
14:00

Voor kinderen:
Uitstap: Choco of
Kaas - vanaf 6 jaar

HetPaleis

0.00 euro

Volwassenen

18/11/2017
20:00

Muziek: Spirit of
Django

Iedereen

18/11/2017
20:15

Sport: Sport OLSE Merksem vs.
...

19/11/2017
11:00

Muziek: Romeo &
Julia vs. West Side
Story

Kinderen

19/11/2017
13:00

Muziek: Uitstap:
Dudok Kwartet
Beethoven

Iedereen

24/11/2017
20:30

Humor: William
Boeva - Reset

ccBE

Iedereen

25/11/2017
20:30

Muziek: Wachtlijst
- Night of the
Proms 2017

Sportpaleis Antwerpen

Volwassenen

Iedereen

25/11/2017
20:30

Muziek: Night of
the Proms 2017

Cultureel Ontmoetingscentrum SintAndries

Sporthal De Rode Loop

Koningin Elisabethzaal

De Singel Theaterstudio

Sportpaleis Antwerpen

2.00 euro

0.00 euro

5

Welkom op deze avond die in het teken staat van Django Reinhardt, een uniek en
virtuoos gitarist die getypeerd werd door zijn fantasierijke spel en lyrische lijnen.
Met zijn interpretatie van jazz en blues ontwikkelde hij een eigen geluid dat tot op
heden weerklinkt in de jazz manouche aka gipsy swing.

10

* Op 07/10/2017 speelt OLSE Mersem vs. Atomix;
*Op 18/11/2017 speelt OLSE Merksem vs. Vise;
*Op 09/12/2017 speelt OLSE Merksem vs.Eynatten;
*Op 27/01/2018 speelt OLSE Merksem vs. Atomix;
*Op 03/02/2018 speelt OLSE Merksem vs. Houthalen.

Afgesloten

In fair Verona, waar haat en liefde maar een haarbreed van elkaar verwijderd zijn,
lokaliseerde Shakespeare het beroemdste liefdesdrama uit de geschiedenis.
Prokofjevs wervelende ballet Romeo en Julia laat als geen ander horen dat de liefde
van deze ‘star-crossed lovers’ in haar diepste wezen subversief is. Dirigente Elim
Chan keert vervolgens haar blik naar de andere kant van de Atlantische Oceaan met
de symfonische dansen uit Bernsteins New Yorkse Shakespeare-adaptatie.

15

In ‘Kwartetten met Beethoven’ nemen de musici van het Dudok Kwartet ons mee
op een beeldende reis, langs een meerstemmige canon, een Franse musette met een
doedelzak op de achtergrond, een koraalachtig gebed en een vrolijke dans. Een
spannende reis met een stralend einde. Een theatraal concert voor iedereen VANAF
6 JAAR vol fantasievolle beelden en grappige situaties met muziek van Beethoven.

2.00 euro

9

Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan, ging het leven van William als één
grote rollercoaster: nu en dan stevig over de kop, onverwachte bochten en hier en
daar het occasionele kotsplekje.
Alles is veranderd, maar is hij zelf veranderd?

2.00 euro

25

Wachtlijst

32

Wie houdt van grote hits van alle tijden laat zich jaarlijks op Night of the Proms
verrassen door de unieke en sfeervolle mix van pop en klassiek. In een wervelend
totaalspektakel spelen internationale popsterren hun grootste hits, begeleid door het
symfonisch orkest Il Novecento, een electric band en een koor. Tussen de popsongs
zorgen klassieke meesterwerken uit het collectieve geheugen voor adembenemende
intermezzo’s.

2.00 euro

0.00 euro

2.00 euro

CC De Kern

2.00 euro

9

Wat moet er nu eigenlijk écht bij je schoen staan zodat Sinterklaas zeker je deurtje
niet voorbij rijdt?Is 'Sinterklaas kapoentje' het lievelingslied van Sinterklaas of is
het eerder 'Zie ginds komt de stoomboot'? Op al deze vragen krijgen jullie een
antwoord tijdens 'Daar wordt aan de deur geklopt', een muzikale show waar je mee
MOET zingen EN dansen!Een wervelende familieshow waar je gewoonweg bij wil
zijn!

Loket kasbeheer bestuurszaken

2.00 euro

Afgesloten

Haal tussen Uw tickets af tussen de vermelde datums aan het loket van de dienst
Kasbeheer Bestuurszaken, Lange Nieuwstraat 36 en ga naar een film naar keuze in
UGC. Bekijk het aanbod op de website van UGC (zie link)

Kinderen

26/11/2017
15:00

Voor kinderen:
Sinterklaas zingt! vanaf 3 jaar

Iedereen

29/11/2017
10:00

Film: Bioskoopje
UGC

Kinderen

29/11/2017
14:15

Film: Uilenbal

Filmhuis Klappei

1.50 euro

10

Uilenbal gaat over de 8-jarige Meral die net is verhuisd. Ze wil graag met de
kinderen uit haar nieuwe buurt spelen, maar het maken van nieuwe vrienden valt
niet mee. Op haar kamer ontdekt ze de muis Piepiep en ze neemt hem mee op
schoolkamp.

Iedereen

01/12/2017
21:15

Sport: Sport Futsal Topsport
Antwerpen vs. ....

Sporthal Het Rooi

0.00 euro

10

Futsal Topsport Antwerpen speelt in de hoogste klasse van het Belgische
zaalvoetbal.
We hebben 10 tickets beschikbaar voor elke thuiswedstrijd.

03/12/2017
10:15

Voor kinderen:
Uitstap:
KIDconcert- Peer,
de liegenaar

14

Peer Gynt is een leugenaar. Helemaal niet zo’n toffe peer als je wel zou denken. Hi
liegt en bedriegt en probeert zijn eigen wereld mooier te maken met zijn verzonnen
verhaaltjes eromheen. Maar beliegt en bedriegt Peer misschien alleen zichzelf? Een
KIDconcert over ajuinen schillen, zwaaien met dirigeerstokken en zoveel mogelijk
de eerste viool willen spelen.

03/12/2017
11:30

Muziek: Uitstap:
Midddagconcert
Van Geuzen en
Spaengiaerts

Opera Antwerpen

3.00 euro

14

Geuzenliederen en Spaanse wereldlijke en religieuze muziek vanaf de 16de eeuw;
Recercadas van Diego Ortiz
“Tyran van Spangien” wordt “Ducdalbe” alias de Hertog van Alva genoemd in de
Geuzenliederen uit de 16de eeuw. Geen betere aanleiding dan Donizetti’s opera Le
Duc d’Albe om dit repertoire aan strijd en spotliederen, met hun anti-Spaanse en
anti-roomse inhoud, uit de kast te halen.

03/12/2017
14:00

Voor kinderen:
Wachtlijst 2 - De
Grote
Sinterklaasshow
2017

Antwerps Sportpaleis

2.00 euro

150

Wachtlijst 2

03/12/2017
14:00

Voor kinderen: De
Grote
Sinterklaasshow
2017

Kinderen

Volwassenen

Kinderen

Kinderen

Koningin Elisabethzaal

Antwerps Sportpaleis

0.00 euro

2.00 euro

volzet

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zetten het Sportpaleis weer helemaal op stelten
met de enige echte Grote Sinterklaasshow. Het belooft één groot feest te worden
met al jouw Studio 100-vrienden: natuurlijk met Hanne, Klaasje en Marthe van K3,
Ghost Rockers, ROX en Mega Mindy. Maar ook met Nachtwacht, Samson en Gert,
Piet Piraat en Kabouter Plop. Het wordt een onvergetelijk feest waar je zeker bij
moet zijn!

Kinderen

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Volwassenen

03/12/2017
14:00

Voor kinderen:
Wachtlijst 1 - De
Grote
Sinterklaasshow
2017

08/12/2017
20:00

Muziek: Hydrogen
Sea - Automata

09/12/2017
20:00

Dans: Balinese
dans en gamelan Wayan Gede
Yudane

09/12/2017
20:15

Sport: Sport OLSE Merksem vs.
...

10/12/2017
15:00

Muziek: 45 jaar
Lou Roman Band

Antwerps Sportpaleis

De Singel Blauwe Zaal

De Singel Blauwe Zaal

Sporthal De Rode Loop

De Roma

2.00 euro

2.00 euro

2.00 euro

0.00 euro

2.00 euro

115

Wachtlijst 1

20

De ambientachtige, sacrale songs van het Brusselse Hydrogen Sea herbergen echo’
van Cocteau Twins en Laurie Anderson. Voor hun project in deSingel breidt
Hydrogen Sea hun sferische klankenpalet uit met o.a. violiste Patricia Vanneste
(Balthazar) en Joris Caluwaerts (STUFF.) als magistrale keyboard wizzard. Wie de
‘legend’ op gitaar wordt, blijft een verrassing. Elektronica verdwijnt niet van het
toneel, het is niet de bedoeling om volledig akoestisch of unplugged te gaan.
Integendeel. Met ‘Automata’ wil Hydrogen Sea weg van digitale elektronica, en
zich verdiepen de analoge. Dit als een soort van reactie tegen de moderne wereld
waarin digitalisering en automatisering de rol van de mens in vraag beginnen te
stellen. Laat u betoveren door een band die vaardig met weemoed boetseert.

20

Vanaf 1910 ontstonden ongeveer gelijktijdig de legong kraton, één van de topics ui
het klassieke Balinese dansrepertoire, en de gong kebyar, een nieuw muzikaal
ensemble en muziekgenre. I Wayan Gede Yudane is een Balinese componist met
internationale reputatie. Zijn werk introduceert nieuwe benaderingen van gamelan.
In dit programma ontmoeten traditie en hedendaagsheid elkaar.

10

* Op 07/10/2017 speelt OLSE Mersem vs. Atomix;
*Op 18/11/2017 speelt OLSE Merksem vs. Vise;
*Op 09/12/2017 speelt OLSE Merksem vs.Eynatten;
*Op 27/01/2018 speelt OLSE Merksem vs. Atomix;
*Op 03/02/2018 speelt OLSE Merksem vs. Houthalen.

15

De Roma heeft heel wat vaste gasten die altijd een warm welkom krijgen van ons
publiek. Zo kijken we steeds uit naar een optreden van de Lou Roman Band:
ambiance verzekerd! Het orkest uit Brasschaat staat 45 jaar op de planken en viert
dit met een swingend jubileumconcert in De Roma.
Lou trekt alle registers open: hij brengt zijn 20-koppig orkest met vaste solisten
mee, maar hij nodigt ook een resem gastartiesten uit. Belle Perez, Isabelle
A, Gunther Neefs, Barbara Dex én Willy Sommers hebben al bevestigd. Maar
misschien heeft Lou nog een grote verrassing voor zijn trouwe publiek in petto?

