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LANGESTRAAT 90, 1910 KAMPENHOUT
www.theaterdejonghe.be

SPORTCAFÉ’S
Lucien Van Impe
door hemzelf!
Door en met
Lucien!

Don 29 NOV 20u30
LUCIEN VAN IMPE
& FILIP OSSELAER
Een sprint van een avond in
het gezelschap van Lucien!

MUZIEKCONCERTEN
November = concert maand

KERST 22 dec 20u30 De Havilland

SOFIE
An amazing Christmas!
ZAT 15 DEC 20u30

COMEDY
BizAr

Volgende show VRIJ 7 DEC 20u30
Impro comedy – kom eens goed lachen

www.theaterdejonghe.be

bezoek ons ook via de sociale media https://www.facebook.com/theaterdejonghe

WOORDJE VOORAF
Het afgelopen seizoen was weer een enorm succes. Vele cultuur- en sportliefhebbers vonden hun weg naar
Theater De Jonghe en we willen dan ook ons hooggeëerd publiek, die ons telkens weer hun vertrouwen
schonken, hartelijk bedanken.
Maar toch wil ik het Theater De Jonghe en mezelf nog even voorstellen, misschien kan ik zo de
nieuwsgierigheid triggeren, van degenen die ons nog geen bezoek brachten. Ik ben geboren en getogen in de
artiesten wereld. Alhoewel ik mijn professionele carriere uitbouwde in het domein van het toerisme, liet de
artistieke microbe me niet los. Na veel wikken en wegen en dank zij de hulp en steun van vele vrienden en
familieleden, lukte het me, om een eigen klein theatertje op te richten, een Home Theater in Kampenhout. De
naam De Jonghe komt van het Circus De Jonghe, waarvan ik een afstammeling ben. Een stukje geschiedenis,
dat allemaal begonnen is in 1886, waarover weldra meer te vinden is op de website. (in opbouw)
De passie van mijn familie om amusement en plezier te brengen wilde ik verder zetten en samen met het
Theater De Jonghe team hopen we jullie momenten van gezelligheid en samenzijn te kunnen brengen!
Voor wat het nieuwe cultuurseizoen najaar 2018 – voorjaar 2019 betreft, mogen jullie zich alvast verwachten aan een zeer
gevarieëerd programma. Van sport- en muzieksterren tot comedy en theater, allemaal spektakels van de bovenste plank en
gebracht in een gezellig en intiem kader. Neem rustig de tijd om alles te lezen in onze Theater De Jonghe Gazet. Maar beslis
tijdig en reserveer je plaatsen want deze zijn beperkt. We kijken er alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen op één of
meerdere van onze voorstellingen!
Met hartelijke groeten,
Natascha Sobolewski & Theater De Jonghe Team

PRAKTISCHE INFORMATIE
THEATER DE JONGHE: de VZW met een schitterend team – voor culturele voorstellingen en activiteiten
Langestraat 90
1910 KAMPENHOUT

PARKEREN KAN: in de LANGEDONCKSTRAAT langs de velden
RESERVEREN KAN via: www.theaterdejonghe.be
theaterdejonghe@gmail.com

0494 088770

GESCHENK TICKETS STEEDS BESCHIKBAAR

Hou website en facebook in het oog, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe activiteiten!
DE NIEUW WEBSITE KOMT ER WELDRA AAN
Wil je de nieuwsbrief ontvangen via email?
meld je aan op theaterdejonghe@gmail.com

BEDRIJFS- EN/OF PRIVE EVENEMENTEN EN FEESTEN
Een bedrijfs evenement of een privé feest organiseren? Dit kan in het gezellige
theater,
met of zonder boeking van artiesten INFORMATIE: natascha.sn24@telenet.be
of
0494/088770

PODIUM

CULTUURAGENDA 2018 - 2019

De Cultuuragenda is onderverdeeld volgens thema.
Momenteel kan men boeken via email theaterdejonghe@gmail.com
In de nabije toekomst zal dit online kunnen gebeuren.

Beperkt aantal plaatsen,
wacht niet met je tickets te boeken!
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MUZIEK CONCERTEN
VRIJDAG 2 NOV 20u30

tickets 12€

The Bucks - Ierse muziek
Philip Masure (gitaar/vocals) - Kieran Fahy (Viool)
David Munnelly (Accordeon)

ZATERDAG 24 NOV 20u30

Little Chris

(Chris van Nauw)

“one man and his guitar”
Rasentertainment van de
bovenste plank. Van pop, blues,
rock....

EEN SCHITTERENDE KERST

TWEE CONCERTEN !!!!
ZATERDAG 15 DEC 20u30

van Bruce Springsteen, Kiss, Cindy
Lauper, Pink Floyd, David Bowie, Stray
Cats en Queen tot SuzyQ’

tickets 26€

SOFIE & Jazz Trio

Chris speelt bij grote artiesten
als Paul Michiels, Soulsister,
Boogie Boy, Gunther Neefs,
Floyd Matters… die dankbaar
gebruik maken van zijn
kwaliteiten als muzikant.

An amazing Christmas !
‘Sofie’ voorstellen is al lang niet
meer aan de orde; zij is een
fantastische zangeres met een
grenzeloze creativiteit en heeft
het groot talent van de ‘just right’
stemkleur bij elke mood.
Het nieuwe kerstconcert, ‘An
Amazing Christmas’, straalt dan
ook een uitzonderlijke klasse en
sfeer uit. Een uniek concert waar
Sofie vergezeld wordt door 3 top
muzikanten.

VRIJDAG 30 NOV 21u00

BART BULS

Dresscode: feestkledij

De Havilland – Soul music

Na Gentse feesten,
Suikerrock, Dranouter
en Maanrock, nu in
Kampenhout!
Met niemand anders dan Nathalie, gekend van de Beatles by Girls

Nathalie Van den Meutter : stem, harmonium, thereminlofoon
Willem Heylen : gitaren
Lotte Depeuter : backing vocals, stylophone, percussie

VRIJDAG 15 FEB 2019 21u00

tickets 16€

VENUSBERG
Trek je sexy kleren aan voor St Valentijn,
in koppel of single, geeft niet....
maar kom en geniet van ‘VENUSBERG’
hoe gekker, hoe beter....
Cabaret-Rock met Verboden Vrucht

& LUC WIELOCKX

Bart Buls, de man die muziek ademt.
Of het nu op gitaar, zang of bass is,
het is altijd echt en doorleefd!

tickets 17€

Een stem die het toen
verbindt met het nu. Een
blik die naar ontdekking
proeft. Een nieuwe
gedaante die opstaat uit
de muzikale vijver. Teder,
onverhoeds en bloedmooi

tickets 15€

Bart Buls (singer, songwriter,
muzikant) brengt, samen met
Luc Wielockx (sax), het beste
uit de CD ‘Parallel Minds’; een
verzameling van ijzersterke
covers aangevuld met eigen
nummers. Van Ryan Adams,
Depeche Mode, Neil Young tot
Dire Straits

Bart Denolf (contrabass)
Jordi Geuens (drums)
Hervé Martens (piano)

ZATERDAG 22 DECEMBER 20u30

tickets 12€

DONDERDAG 13 DEC 20u30

tickets 12€

OLIVIER & CROONIEK
Cd-voorstelling van debuutalbum ‘Demonen en Dromen’
Muziekgenre: Fanfare pop/rock

ZATERDAG 27 APR 2019 20u30

tickets 15€

EKKO Trio
Akoestische Folk muziek met
een Ierse toets , een sterke
groove met smooth jazz
doorweven. Dat is EKKO
Lorcan FAHY - Mandolin/writer
Antoine DAWANS - Trompet
Pablo GOLDER - Diatonic accordeon

ZATERDAG 25 MEI 2019 21u00

tickets 20€

MINNEAPOLIS

a tribute to PRINCE
8 muzikanten, waaronder Jim Cole (finalist The Voice van
Vlaanderen), Tom Kestens (aka Lalalover en ex Das Pop),
Nina Babet (Milow), brengen de onsterfelijke hits van
PRINCE. CONCERT & GARDEN PARTY

SPORTCAFÉ’S
Don 29 NOV 20u30

Don 18 OKT 20u30

tickets 14€

RSC Anderlecht
DAVID STEEGEN
Als woordvoerder van ‘s lands grootste
voetblclub ‘RSC Anderlecht’, brengt David ons
een boeiende inkijk achter de schermen. Een
hele eer om hem in Kampenhout te gast te
hebben!

COMEDY
2018 Mis zeker niet
2019 Zat 9 FEB
TELKENS OM 20U30

4 SHOWS
tickets 14€

BizAr - Improvisatie
theater comedie

“Een knotsgek gezelschap dat totaal
onvoorbereid absurde scènes, kurkdroge
humor en rake personages brengt. De
5 Vlaamse acteurs van BizAr! hebben al
meer dan 10 jaar hun sporen verdiend op
podia in binnen- en buitenland
“Kom dat zien!”

KIND & FAMILIE
2 theatershows, vol humor en
plezier, voor kinderen vanaf 6 jaar,
met Klaas, Magali en Charlotte

ZON 2 DEC 10u30 en 15u

In de hete zomer van 1976 won Lucien Van Impe
als laatste Belg de Ronde van Frankrijk. Nu,
veertig jaar later, vertelt hij voor het eerst zelf
zijn verhaal. Het is een spannende vertelling over
legendarische klimpartijen. Een trip door Frankrijk
en Mere. Een verhaal van klein, menselijk geluk!

Het fenomeen:
EDDY MERCKX
Johny Vansevenant, is een van de grootste kenners van
Eddy Merckx en het wielrennen van de jaren zestig en
zeventig. Als auteur van 3 Merckx (bestsellers) boeken, is
hij een gedreven en geboeide moderator. Het beloofd een
passionele avond te worden!

ZON 25 NOV 15u00

Comedy met de
DORPSDICHTER
Twee top acteurs samen met onze Kampenhoutse dorpsdichter
Michiel Van Bulck, in een verrassende en hilarische poëzie
show

Don 21 MAR 2019 20u30 LENTE!

tickets 12€

Durf te gaan voor jouw
loopbaan

KERSTMARKT Kampenhout
Wij staan op de kerstmarkt in het dorp – kom zeker langs

tickets 12€

LADIES NIGHT
Een speciale avond alleen voor de dame’s....
een tikje humor, een tikje ondeugend, een
tikje spannend...
Foodtuck aanwezig

ZAT 16 MAART 2019 vanaf 20u

tickets 14€

ST PATRICK’s Day Party
Feest naar Ierse traditie - Ierse Nationale feestdag
Live Music met Kieran Fahy & Grand Air
Dresscode: iets groens dragen

ZAT 23 MAART 2019 20u

PARTNERS:

LEERLINGEN CONCERT
@ THEATER DE JONGHE

INFODAG
www.rudolfhecke.be/muziek/
studio-factasy

tickets 12€

DIN 18 DEC vanaf 14u

SPECIALS

Studio Factasy Music recording

tickets 14€

In zijn show laat de Nederlander, Ralph Kolen je door middel
van humor en muziek nadenken over jouw talenten, en
hoe je die nú kunt inzetten in je werk. Maar ook over jouw
kansen op de arbeidsmarkt. Een grote lente schoonmaak in
werk en carriere, zodat jij het werk kunt doen dat jou het
beste past, nu en in de toekomst.

SINTERKLAAS Show

DON 8 NOV VANAF 19u

LUCIEN VAN IMPE
& FILIP OSSELAER

Don 21 FEB 2019 20u30
Vrij 7 DEC
Zat 30 MAART

tickets 17€

Shows 23-24 Feb 2019
@ Cultuurcentrum
De Factorij Zaventem
www.balletschoolattitude.be

16 sept 2018
13u - 17u
Langestraat 78
Kampenhout

yasmin vdsande & carine mualaba
project class & jazz
alternatieve muziekschool
www.classandjazz.be

