UITNODIGING
CULTUURPRIJS
PROGRAMMA WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Kunstbom

Zaterdag 26 april van 13.30 u. tot 17 u.

<centrum Scherpenheuvel>

Tentoonstelling ‘Een passie voor kunst’

Zaterdag 26 april tot en met zondag 5 mei <galerij>
Zaterdag, zondag, woensdag en donderdag van 13 u. tot 17 u.

Concert ‘The Sound of War ’

Jeugdconcertband en Koninklijke Harmonie ‘De Heren van Zichem’
Zaterdag 26 april van 18.30 u. tot 20.30 u. <blauwe zaal>

Great Arts dubbelconcert

Koninklijke Fanfare De Sint-Jansvrienden Averbode en het koor DOsibELS
Zaterdag 26 april om 20.30 u. 		
<rode zaal>

Dans met ons mee!

Countryclub Safari Messelbroek, ‘t Volk danst, Splendid showdanskoppel
Zondag 27 april van 14 u. tot 18 u.
<rode zaal>

Toneel ‘Shakespeare, he’s quite a personality’
Hagelandse academie voor woord en muziek
Dinsdag 29 april om 13.30 u. en 20 u.
<blauwe zaal>

Dans ‘Alice’

Thor Zichem vzw, afdeling dans
Donderdag 1 mei om 14 u.		

<rode zaal>

Toneel ‘Jef komt ook op’

Toneel Sint-Pieter Testelt i.s.m. Vrij Ourodenberg Theater
Zaterdag 3 mei om 20 u.		
<rode zaal>

Toneel ‘Er was eens een koning...’

Hagelandse academie voor woord en muziek
Zondag 4 mei om 15 u. 		
<blauwe zaal>

De cultuurraad en het stadsbestuur van ScherpenheuvelZichem nodigen u op vrijdag 25 april uit in gc den egger ter
gelegenheid van:
•
•

De officiële opening van de Week van de Amateurkunsten
De uitreiking van de cultuurprijs aan Bert Voordeckers

PROGRAMMA
20.30 u.:
Opening van de tentoonstelling
		
‘Een passie voor Kunst’ <galerij>
21.15 u.:
Officiële opening van de
		
Week van de Amateurkunsten <rode zaal>
		
- Uitreiking van de pers- en juryprijs van de
		     tentoonstelling
		
- Uitreiking van de cultuurprijs
		
- Kort optreden van Bert Voordeckers
22.45 u.:
Receptie met versnaperingen <foyer>
24.00 u.:
Einde
GC den egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel

