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GC De kroon respecteert uw 
privacy. Uw adres gebruiken 
we uitsluitend om u de ‘SKRAB’ 
toe te zenden en u op de 
hoogte te houden van de 
activiteiten van het gemeen-
schapscentrum en van 
organisaties van de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel.
U kunt uw gegevens in 
ons bestand altijd inkijken of 
aanpassen zoals voorzien in de 
wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de privacy.

• Redactie: 
J.B. Vandendrieschstraat 19 
1082 Brussel
Tel. 02/482.00.10
• E-mail: 
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• Website:
 www.gcdekroon.be
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IBAN BE85 4255 1712 7106  - 
BIC KREDBEBB
•  Lay-out • ontwerp:
Janick Vanwetswinkel
•  Redactieleden: 
Els Van Malderen
Mattias Verhelst
Pieter Pyck
Janick Vanwetswinkel
•  Druk: 
Daddy Kate - 1090 Brussel
•  Verantwoordelijke uitgever: 
Christina Brunnenkamp

Giften en vrije bijdrages om 
dit magazine tot stand te 
laten komen, zijn steeds 
welkom op het rekeningnum-
mer BE85425517127106 met 
vermelding ‘Gift SKRAB’

Teksten SKRAB oktober en 
november graag binnen

 ten laatste op  
1 september 2021 

via dekroon@vgc.be
of op het 

redactieadres: 
J.B. Vanden-

drieschstraat 19
1082 St.-Agatha-

Berchem
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Zomerkalender

Visueel Festival Visuel

Zomeraanbod in augustus

Najaarsprogramma 

Cursusaanbod

De kroon Zomert

Co
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Borgermans op 
vrijdag 1 oktober. 
Wat we ook al kun-
nen verklappen is dat 
de succesvolle Brusselse 
schrijfster Lize Spit op 6 
oktober langskomt om het 
te hebben over haar nieuwe 
boek en Jotie T’Hooft.  

Na lang wachten is het eindelijk 
zover: De kroon is back, baby. 
We wensen jullie allemaal een zeer 
fijne en verfrissende zomer! Geniet van 
alles waar een mens gelukkig van wordt.

Tot gauw op de kroon Zomert! Prik al zeker 
in je agenda de grote openlucht picknick en - 
cinema en het Visueel Festival Visuel.
En wees natuurlijk ook welkom elke week bij 
een drankje op het mooiste terras van de 
wijde omgeving: Dkantine.

 De kroonploeg 

p. 30 > 31

p. 32

!
 -  Voor 12+ is het dragen van een 

mondmasker verplicht.
- Ontsmet de handen regelmatig 

en hou voldoende afstand.
.- Indien je aan een tafel zit, mag 

dit met maximum 4 personen, 

tenzij je huishouden groter is. 
- Indien je kort na een bezoek aan 

De kroon positief test, gelieve 
ons daarvan op dee hoogte te 
stellen.

- Het volledige draaiboek en 

circulatieplan vind je terug op 
gcdekroon.be

- Voor alle evenmenten is inschrij-
ven verplicht, tenzij anders 
vermeld.

Covid-19 maatregelen 

We’re back
Nu de temperaturen stijgen en de coron-
acijfers dalen, kondigt De kroon met trots 
het zomerprogramma aan. Van elke ver-
soepeling werd optimaal gebruik gemaakt 
om opnieuw activiteiten en evenementen 
te organiseren. En daar staat deze SKRAB 
bomvol van.

Te beginnen met De kroon Zomert: het 
zomerfeest ter gelegenheid van de 11-juli-
viering met onder andere live jazz van het 
Brussels Fair 5-tet.  
In augustus kan je genieten van meerdere 
muzikale optredens, workshops voor tie-
ners, een grote openluchtpicknick en een 
film op de Esplanade. 
De kers op de taart is natuurlijk het Vi-
sueel Festival Visuel dat in vol ornaat zal 
plaatsvinden op 29 augustus. Het is een 
editie met dans, theater en circusacts van 
topniveau. Met internationaal gekende 
namen als Doble Mandoble, Jakop Ahlbom 
Company, Common Ground, Vloeistof en 
nog veel meer. Wees zeker van je plaatsje, 
en reserveer tijdig je tickets want omwille 
van covid-19 bewaken we de bezoekers 
aantallen.

Ten slotte krijg je al een voorsmaakje van 
het nieuwe seizoen met in september de 
heropstart van de Quality-Times, de BLED-
activiteiten en Boemboum.
We verwelkomen ook met graagte de 
Brussels danseres en choreograaf Elisabeth 

Zomersluiting
Van 3 juli tot en met 1 augustus is De kroon gesloten.
Op woensdagmiddagen houdt het vrijwilligersteam Dkantine 
open tijdens de Groendreefmarkt van 14u tot 19u.
Vanaf 2 augustus ben je weer welkom in De kroon. Aan het  
onthaal van 8u30 tot 17u (vrijdag tot 16u) of op een van onze 
zomeractiviteiten.
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Dit niet te missen hedendaags kunstenfestival in het 
noordwesten van Brussel behoeft geen introductie meer. 
Het Visueel Festival Visuel (VFV) is na een jaar pauze 
helemaal terug van weggeweest. Op zondag 29 augustus 
blaast het VFV 16 kaarsjes uit. Zowel nationale als 
internationale namen uit verschillende disciplines (dans, 
circus, straattheater) zullen de straten en pleinen van 
Berchem opnieuw doen bruisen van het leven. 

Alle voorstellingen zijn woordloos of tweetalig, kindvriendelijk 
en gratis. Op het programma staan onder meer Cie Doble 
Mandoble, Cie Common Ground, Collectif à sens unique, Ugo 
Dehaes, Jakop Ahlbom Company  ... en nog veel meer.  

Van pagina 6 tot en met 14 ontdek je wat je allemaal te 
wachten staat. Vergeet ook niet tijdig te reserveren voor 
de voorstellingen die je graag wil zien, via de gloednieuwe 
website www.visueelfestivalvisuel.be  Zo
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Film: Captain Fantastic

Zomerpicknick BLAFWAF
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Common Ground speelt tegelijk met twee 
vragen: “Hoe dicht kan je tot elkaar naderen 
zonder dat het genânt wordt?” en daaraan ge-
koppeld “Wat is de noodzakelijke afstand die 
mensen van elkaar moeten houden bij sociale 
interacties?” 

De voorstelling ‘Modul_Art’ trekt een kist aan 
circusschatten open. Een mozaïek die verschil-
lende gedaanten kan aannemen vormt de 
rode draad in deze humoristische voorstelling 
die tegelijkertijd een gevoelige snaar weet te 
bespelen.

ALL

Modul Art
Common Ground

info Tijdstip
18u45 tot 19u30
Locatie
Esplanande
Meer info
https://www.commonground.show/
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Kinderbouillon 
door  Instituut Voor Volkswarmte
Chef Canni en hulpkok Balie trekken van 
uw spruiten de lekkerste kinderbouillon. In 

het warme water van een inox melkkuip 
koken we uw kinders zachtjes gaar 

tussen de soepgroenten.
Locatie Kerkplein & terras De kroon

Tijdstip doorlopend
Duur doorlopend

Cie. Scraboutcha
Het is algemeen geweten dat de 
diepzee vol zit met verrassingen, 
mysterie en schepsels die tot de 

verbeelding spreken. Maar wie had 
ooit gedacht deze op de begane 

grond tegen het lijf te lopen? Twee 
zeemeerminnen, die duikers tot 
zeepaarden hebben gedomesti-
ceerd, komen een menigte van 

tweevoeters verleiden met niets 
meer dan hun sirène-stem.

Locatie mobiel 
Tijd doorlopend

Patricia Bouteiller 
tovert een donkere ruimte 
om tot een camera obscura. 
‘Projet Parenthèse’ projec-
teert het feeëriek decor rond 
de Oude Kerk van Berchem op 
de binnenmuren van een oud 
café.
Locatie De Viool 
Tijdstip doorlopend
Duur doorlopend

Ugo 
Dehaes 
gaat in ‘Sim-
ple Machines’ 
aan de slag met 
robots. Menselijke 
dansers worden in deze voorstelling ver-
vangen door artificiële intelligentie. Gaan-
deweg evolueren individuele, organisch 
ogende machines voor de ogen van de 
toeschouwer tot een complex organisme. 
Locatie Oude Kerk
Tijdstip om 14u, 15u15, 16u30 en 17u45
Duur 45 min.

Mami 
Kitagawa 
heeft een passie voor 
dans, acrobatie en voor 
de natuur. In ‘Dance Arbres’ 
neemt ze het publiek mee op sleep-
touw door een bos. De ontmoeting 
met een boom staat centraal. 
Het publiek leert haar voelen en begrij-
pen terwijl Mami Kitagawa acrobatische 
toeren uithaalt in de kruin van de boom.
Locatie
Wilderbos 
Tijdstip 
15u15 & 17u45
Duur 
45 min.
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Doble Mandoble brengt tijdens ‘Le Dîner’ fic-
tieve staatshoofden samen op een historische 
top. Op clowneske en burleske wijze worden de 
minder fraaie kanten van machthebbers aan de 
kaak gesteld:  een drang naar het nastreven van 
eigenbelang, lust en neiging naar desorganisatie.

Op het programma staat het afsluiten van ak-
koorden die de toekomst van de menselijke 
soort moeten garanderen. Naarmate ‘Le Dîner’ 
vordert komen de echte talenten van de machts-
hebbers snel bovendrijven: de onweerstaanbare 
drang naar incompetentie & desorganisatie en 
de absolute voorkeur voor de eigen belangen… 
In deze humoristische fabel, gebracht door ar-
tiesten met verschillende artistieke achtergron-
den, staat hebzucht, machtswellust, corruptie en 
kinderachtigheid centraal.

concept en creatie: Gonzalo Alarcón, 
Luis Javier Cordoba Pelegrín, Miguel 

Angel Cordoba Pelegrín, 
Andrea Fidelio, Angela Malvasi

regie: Christine Rossignol
coaching: Johan De Smet

licht: Kris Van Oudenhove
geluid: Jonas De Wulf

 8+

Le Dîner
Doble Mandoble

info
Tijdstip
14u & 17u30
Locatie
Grote Zaal De kroon
Meer info
https://www.doblemandoble.com/fr/
le-diner-fr/
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info Tijdstip
14u & 17u30
Locatie
nader te bepalen
Meer info
https://jakopahlbom.nl/voorstelling/kot/
Duur 50 min.

KØT
Jakop Ahlbom Company/ 

Leedbewakers

Maurits van den Berg (bekend van 
Horror), Lisa Groothof en Steyn 
de Leeuwe (bekend van Le Bal) (de 
Leedbewakers) maken en spelen 
de voorstelling ‘KØT’. Een fysieke 
en tragikomische voorstelling over 
ambtenarij in isolatie. Waarin de grens 
van het toelaatbare wordt opgezocht 
en regelmatig met brute kracht wordt 
doorbroken. De Leedbewakers maken 
met deze voorstelling een feest van 
herkenning op onbekend terrein. Jakop 
Ahlbom nam de eindregie voor zijn 
rekening.

Over drie bewakers, Gestationeerd in 
een grenswachtershuisje, Aan de rand 
van de wereld. Met een slagboom. 
Altijd alert, altijd paraat. Als ratten in 
een kooi zitten ze. Ver van de bescha-
ving. De dagen zijn gloeiend heet en de 
nachten monsterlijk koud. En hoewel 
de wachters kort van stof zijn, Salueren 
ze erop los, Dromen ze over personen 
die onder de slagboom door willen, 
Over gedaantes aan de horizon En over 
elkaar de hersens inslaan. Zijn alle pro-
tocollen en rituelen nog wel genoeg om 
het kot bij elkaar te houden?
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Vloeistof
Straatwild

In de dansexpeditie van het 
Tilburgse gezelschap, gebeurt 
nogal wat waarbij de waarneming 
over alles en iedereen op zijn kop 
wordt gezet. Van voorgebakken 
ideeën blijft niet veel over, de 
toeschouwer gaat automatisch 
over zijn of haar eigen positie 
reflecteren.
De toeschouwer krijgt een 
hoofdtelefoon en wordt door 
de dansers van Vloeistof op 
sleeptouw genomen naar allerlei 
levendige plekken in Sint-Agatha-
Berchem. Aan de hand van dans, 
muziek en gesproken woord 
creëert Vloeistof een belevenis 
waardoor de openbare ruimte 
op een nieuwe manier ervaren 
wordt. Ze spelen met de percep-
tie van de deelnemers, die voor 
deze belevenis uit hun comfort-

zone worden gehaald. En met 
die van voorbijgangers, die 
hun ogen niet geloven. Zij zien 
hoogstwaarschijnlijk een hoop 
gekken door de straten dansen, 
springen. Het is een uitdagende 
belevenis voor jong en oud. Niet 
voor watjes!

 8+ NL
FR

info Tijdstip
14u, 15u15 & 16u30
Locatie
Vertrek aan terras De kroon
Duur 45 min.
Meer info
https://www.vloeistof.nl/
aanbod/straatwild	
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Credits
Regie/Choreografie: 

Anja Reinhardt en 
Yuri Bongers

Dansers: Lucas 
Devroe, Moene 

Roovers, Saoirse 
O’Kane



Voor wie deze zomer thuisblijft, organiseert De kroon 
een reeks evenementen voor jong en oud.

Jongeren kunnen zich creatief komen uitleven op 
de workshops slam poetry of radio & podcast, 
onder begeleiding van de professionele artiesten 
van TRILL. Op stap met de familie? Kom dan 
zeker naar de zomerpicknick met live muziek van 
Emballage Kado en cabaret van BLAFWAF of naar de 
optredens op Podium Parvis. Tenslotte is er ook nog 
openluchtcinema.
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A sens Unique brengt met ‘Cruda’ een humoristisch-acrobatische 
vertelling over een gymnaste op rust. En hoezeer ze ook in het 
verleden aan haar métier perfectie nastreefde, nu kan ze haar 
menselijke trekjes moeilijk onder bedwang houden. Deze inner-
lijke tweestrijd deelt ze graag met het publiek, Cruda wil graag 
gezien worden.

Van en met: Constanza Sommi
Regie: Sara Desprez
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I 5+

Locatie Plein ingang Wilderbos 
Tijdstip 15u15 & 16u45
Duur 30 min.

Voor laatste info:
www.visueelfestivalvisuel.be p. 16 > 22va
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In samenwerking met TRILL organiseert De kroon 
workshops voor jongeren die creatief bezig zijn 

of zin hebben om iets nieuws te proberen. Onder 
begeleiding van professionele artiesten ga je aan de 

slag rond slam poetry (05/08) of rond radio en 

info

info

Slam Poetry
door TRILL • 5 augustus

Radio & Podcast
door TRILL • 10 augustus

Spelen met de taal. Dat is waar slam poetry om gaat. 
Poëzie rechtstreeks van de bron, je gevoel. Slam poetry 
brengt geschreven woorden tot leven. We rukken ze 
letterlijk van het blad en smijten ze richting ons publiek, 
want een slammer zonder publiek bestaat niet .

Tijdstip
Donderdag 5 augustus 

tussen 14u en 17u
Grote Zaal. 

J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem

Prijs
Gratis

Tickets	
www.gcdekroon.be/

tickets 
Reservaties 

(verplicht)
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be

Tijdstip
Dinsdag 10 augustus 

tussen 14u en 17u
Locatie

Grote Zaal 
J.B. Vandendrieschstr.19  

1082 St.-Agatha-Berchem
Prijs

Gratis
Tickets	

www.gcdekroon.be/
tickets 

Reservaties (verplicht)
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be

Van luisteraar naar radiomaker. Ja, in deze 
workshop ben jij baas over de microfoon. We 
werken in groep en gieten onze ideeën in de 
vorm van een interview, een nieuwsbericht, 
een reclamespot of jingle. We leren vragen stel-
len en vlot antwoorden formuleren. Taal wordt 
klank, klank wordt muziek. Het resultaat is een 
fantasierijk radioprogramma waarin tekst en 
klank een auditief spel spelen.

podcast (10/08). Ideaal als introductie maar 
evengoed om tips te krijgen van een expert voor 
zij die al meer ervaring hebben. Inschrijven kan 
online via www.gcdekroon.be/tickets of door te 
mailen naar dekroon@vgc.be   

15+

NL12+
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Kom op 13 augustus genieten 
van een film in openlucht. Vanaf 
de schemering ben je welkom 
voor een cinema-ervaring in een 
rustige, groene omgeving met 
hoofdrolspeler Viggo Mortensen, 
bekend van The Lord of the Rings. 
 
Captain Fantastic (2016) vertelt 
het verhaal van een gezin dat be-
wust kiest voor een alternatieve 
levensstijl. Ben is een toegewijde 
vader die zijn zes kinderen leert 
hoe ze moeten leven 
en overleven in de 
dichte bossen in 
het noordwesten 

Captain    Fantastic Regie Matt Ross
13 augustus

NL

info Tijdstip
Vrijdag 13 augustus 
om 21u30
Locatie
Esplanade
Prijs
2€
Tickets	
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

Cast	
Viggo 
Mortensen, 
George McKay, 
Samantha 
Isler, Annalise 
Basso.
Duur
118 min.

12+

van de verwachtingen van 
een samenleving? Hoe ver 
kan je je idealisme rijmen met 

de opvoeding van 
je kinderen? 

Het zijn de 

moeilijke vragen die regisseur 
Matt Ross aan bod laat komen 
zonder het plezier van cinema 
uit het oog te verliezen. In een 
film die opeenvolgend grappig, 
treurig, weerzinwekkend en 
charmant kan zijn, geeft hij 

genuanceerde antwoor-
den op de vragen die hij 
stelt.  

van Noord-Amerika. Hij wordt 
echter gedwongen om zijn zelfge-
maakte paradijs te verlaten. Wan-
neer hij geconfronteerd wordt met 
de echte wereld, begint hij aan 
een levensreis die zijn ideeën van 
vrijheid en wat het betekent om 
een gezin op te voeden uitdaagt. 
In welke mate kun je losbreken 
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info

BLAFWAF
17 augustus

Het zonnetje, lekker eten, goed 
gezelschap en livemuziek op de 
achtergrond. Joe’s Catering bereidt 
een lichte maaltijd die je aan onze 
picknicktafels kan opsmullen terwijl 
Emballage Kado voor de muziek 
zorgt met een repertoire van Brus-
selse klassiekers. 
Om 20u is er cabaret van BLAFWAF.

MUZIEK/ 
TEKST/ 

SPEL: 
Tim Somers/

 Jo Vanden Eede/  
Erik Walckiers

Tijdstip picknick
Dinsdag 17 augustus tussen 
16u30 en19u30
Locatie
Terras Dkantine + tuin bib 
Tickets	
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

Zelfgemaakte limonade, salades, broodjes 
en desserts. Joe’s Catering maakt het klaar 
met verse producten en duurzame verpak-
kingen. Geniet van deze maaltijd op het 
terras van Dkantine of in de schaduw van 
de bomen in de tuin van de bib. Reserva-
ties en het volledige menu kan je terugvin-
den op www.gcdekroon.be.

Aansluitend op de picknick speelt muziek/
cabaretensemble BLAFWAF hun gloed-
nieuwe voorstelling in de Grote Zaal.

In een nieuwe bezetting laat BLAFWAF 
weer van zich horen. Nieuwsgierig en met 
humor als krachtig, positief wapen bake-
nen de drie Brusselaars verder hun territo-
rium af. De eenvoud van de dagdagelijkse 
banaliteit in combinatie met een veelvoud 
van snaren, percussie en rietblazers vormt 
de basis van hun pretentieloos 

kleinkunstcabaret. 
BLAFWAF is recht voor de raap en slaagt 
er op die manier keer op keer in om de 
luisteraar met een gelukzalige glimlach 
achter te laten. 
Lachrimpels behoren tot de schoonheids-
idealen. BLAFWAF wil u op dat vlak graag 
in de watten leggen.

ALL

Zomerpicknick 
met Emballage Kado 
en BLAFWAF

17 augustus

info Tijdstip BLAFWAF
Dinsdag 17 augustus tussen 
20u en 21u30
Locatie
Grote Zaal
Prijs
2€
Tickets	
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be NL 6+
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van 19 augustus tot 21 augustus

Podium 
Parvis

Tijdstip
Donderdag 19, vrijdag 20  
en zaterdag 21 augustus 
Locatie
Sint-Agatha Voorplein
Prijs
Gratis
Reservatie	
mavangyseghem@berchem.brussels	
02/563.59.12

Eind augustus zetten de cultu-
rele partners van Sint-Agatha-
Berchem een podium op het 
voorplein aan de kerk. Drie dagen 
lang is er ruimte voor optredens, 
concerten en voorstellingen van 
lokaal en Brussels talent. Een 
evenement voor jong en oud om 
elkaar weer te ontmoeten en 
samen de zomer te vieren.  

Brusselse dj en producer Mam-
bele staat alvast op het pro-
gramma. Zijn dj-sets in één zin 
samengevat? De ziel van Brussel. 
Hij speelt op de hoek van elke 
straat in zijn geliefde hoofdstad 
en is een talent in de Brusselse 
underground dat je moét zien. 
Mambele produced ook al jaren 
tracks, gebaseerd op zelfge-
maakte samples en een gevoel 
voor het mengen van uiteenlo-
pende muziekstijlen tot een eigen 
geheel. Zijn gevoel voor muziek 
vliegt van house, soul & disco 
naar funk, jazz, Congolese rumba, 
maar vertaalt zichzelf telkens in 
hiphop.  

Mambele speelt zijn set op 
vrijdag 20 augustus om 19u. 

Het definitief programma vind je op 
de Facebookpagina Quartier d’été/ 
Zomer(b)uur vanaf 15 juli. 

BERCHEM  
ZOEKT TALENT 
Heb je altijd al op een 
podium willen staan? Speel 
je muziek, toneel of iets 
anders? Wij zorgen voor 
podium en techniek, jij 
zorgt voor het talent.

info
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Vanaf september vliegt De kroon er weer in. 
We zijn er met onze vaste waarden. Noteer alvast  
het volgende in je agenda:
 
vanaf 9 september

Spelletjesavond 
van 18u tot 23u
Maak kennis met de wondere wereld van bordspellen. Neem je eigen spel mee 
of kies uit de brede selectie. Als je de regels niet kent, leggen de enthousiaste 
vrijwilligers die voor jou uit (en spelen ze graag mee).

vanaf 16 september

Naai ça Pique! 
van 19u30 tot 23u
Naaiatelier voor zowel beginners als gevorderden. Liefst breng je je eigen 
naaimachine mee. Heb je er geen? Geen probleem, vermeld het bij je inschrijving.
Op 16 september wordt er gewerkt rond het maken van een broodzak of 
taartvervoertasje.

19 september

Boemboum
van 11u tot 18u 
Gratis activiteiten rond de autoloze zondag >> zie meer p.26

21 september

Dkanjers  
vanaf 14u
Na een eerste succesvolle editie van Dkanjers gaan we verder op dit elan. Op 
dinsdag 21 september ben je opnieuw welkom in Dkantine voor een gezellige 
namiddag met een tasje lekkere koffie.  
Op deze tweede editie gaan Dkanjers aan de slag met bloemschikken.  
Anjers, dalia’s, goudsbloem, ... Stel je eigen boeket samen voor een familielid 
of als decoratie in je eigen woonst. 

Najaars-
programma

mavangyseghem@berchem.brussels



Wil	jij	zelf	
ook	eens	op	
dit	podium	

staan?
Neem	dan	

zeker	contact	
op	met	Pieter	
Gouvart	op	
pietergou-

vart@hotmail.
com	of	met	

Mattias
Verhelst	op	

mattias.
verhelst

@vgc.be.

24 252524

Vr
ijd

ag
 2

4 
se

pt
em

be
r o

m
 2

0u
M

uz
ie

k

24 september

Quality 
Time

Bettie 
(Liesbet Meyns) 

Magnum Fox 
(Thomas Valgaerts) 

Dit is een verhaal van verlangen, een-
zaamheid, ontwikkeling, spiritualiteit, en 
liefde. Het komt allemaal samen in de 
muziek van Magnum Fox, vol passie en 
flirtend met de dagdagelijkse beslom-
meringen. Magnum Fox mikt op iets 
diepzinnigs maar toch leuk, iets 
mysterieus maar ook romantisch. 

vi.be/magnumfox 

De Quality Time concertjes in Dkantine
zijn ondertussen al een paar jaar een
ideaal podium voor jongere Brusselse
artiesten om hun eerste plankenkoorts te

overwinnen, maar ook gevestigde
artiesten komen er graag om een
nieuw programma uit te proberen
bij een aandachtig luisterend

publiek. Deze concerten zijn een
organisatie van GC De kroon
in samenwerking met Pieter
Gouvaert en Curieus 1082.   

NL

info

Tijdstip
Vrijdag 24 september om 20u 

Locatie 
Dkantine

J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem

Prijs
Gratis

Tickets	
Reservaties verplicht

www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be

12+

De Brusselse Bettie be-
leeft, schrijft en brengt ei-
gen nummers, solo aan de 
piano. Soms (en op 24/9) 
laat ze zich echter bege-
leiden door de charmante 
Thomas V. (aka Magnum 
Fox) op gitaar. 
Ze laat zich telkens inspi-
reren door en zingt over 
haar vrijgezellenleven in de 
stad.  Als échte Brusselse 
brengt ze afwisselend 

nummers in het Neder-
lands, in het Frans, in het 
Engels én in het Brusselse 
dialect. Benieuwd hoe 
de Brusselse Bettie haar 
vrijgezellenbestaan beleeft 
en bezingt? Kom dan zeker 
luisteren! 

vi.be/platform/bettie 
facebook.com/
bettiebrussels 

info

info
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Lize Spit

’T Zit in 
T’Hooft

Curieus 1082, de bib en De kroon 
presenteren de literaire avond ’T Zit 
in T’Hooft met centrale gast Lize Spit.

Marc Bulterys, voormalig cultuurbe-
leidscoördinator, verwelkomt Lize 
Spit die o.a. zal voorlezen uit haar 
recente werk ‘Ik ben er niet’. Ze praat 
over haar leven en werk als succesvol 
auteur in Brussel en over de dagelijk-
se beslommeringen van het leven.
Vertrekkend uit de gedichten van 
Jotie T’Hooft wordt de sfeer gezet 
door de dichteres Vanessa Daniëls 
en muzikant Marc Gaij die de avond 
zullen omkaderen.
Er is ook de kans om vragen te stellen 
aan Lize Spit en aansluitend is er een 
signeersessie in Dkantine.
Lize Spit (1988) groeide op in de 

Antwerpse Kempen, maar woont 
sinds 2005 in Brussel. Ze behaalde 
een master Scenarioschrijven aan het 
RITSC. Ze won zowel de publieks- als 
juryprijs bij write Now! in 2013.

In 2016 verscheen haar debuut-
roman ‘Het Smelt’, waarvan meer 
dan 215.000 exemplaren werden 
verkocht. Er volgden vertalingen in 
vijftien landen en een verfilming. Het 
boek won diverse prijzen (de Bronzen 
Uil, de Boekhandelsprijs, de Libris 
Literatuurprijs,..). In december 2020 
verscheen haar tweede roman ‘Ik ben 
er niet’.
Lize Spit werkt als gastdocent 
creatief schrijven voor LUCA School 
Of Arts en RITSC. Ze is columnist
bij De Morgen.

NL

info

Tijdstip
Woensdag 6 oktober om 20u

Locatie 
Grote Zaal. 

J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem

Prijs
€5 / PASPARTOE & 65+: €2

Tickets	
Reservaties verplicht

www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be

12+

Gratis activiteiten in en rond De kroon op de autoloze zondag 
19 september van 11 tot 18u

Repair Bicycle Bar
In De kroon kan je terecht voor het Repair Café dat voor die dag uitsluitend uit 
fietsreparateurs zal bestaan onder deskundige begeleiding van een professionele 
fietsenmaker. Dkantine wordt voor de gelegenheid een bicycle bar waar je elkaar 
kan uitdagen voor een koers op rolletjes. Kortom, Dkantine wordt helemaal 
omgeswitcht naar een hippe fietsbar met retro koerstruitjes, vintage fietsen, 
energiedrankjes en repair/pimp your bike-tools.

Rollerdisco 
Discobollen, rolschaatsen en 70’s vibes! De kroon tovert een rolschaatsdiscotheek 
uit de jaren 70 uit z’n mouw. Op muziek van de Beegees, The Jackson 5 en Chaka 
Khan kan je je beste rolkunsten komen tonen, of gewoon proberen niet te vallen. 
Hou je zeker niet in om je beste disco-outfit aan te trekken.

Radio bakfiets
De fun, de hits! Radio bakfiets is terug voor autoloze zondag. Terwijl jij je uitleeft 
op het fietsparcours zorgt dj Christian voor de plaatjes. Bepaal mee de muziek 
door je favoriete nummer aan te vragen. Van ‘Bicycle Race’ van Queen tot ‘Tour de 
France’ van Kraftwerk, het is allemaal mogelijk.
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Zondag 19 september

BoemBoum
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Da
ns Zäsur

Elisabeth Borgermans / Baike

info Tijdstip
Vrijdag 1 oktober om 20u
Locatie
Grote Zaal
Prijs
€5 / PASPARTOE & 65+: €2
Tickets	
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

NL

‘Zäsur’ is een choreo-
grafische verbeelding 
van een verwerkings-
proces van een ver en 
nabij verleden, uitge-
voerd door een vrou-
welijke performer. Haar 
lichaam en de theatrale 
ruimte zijn de plek waar 
ze een interne dialoog 
aangaat met een paar 
historische figuren, 
waaronder Gustav 
Mahler en Friedrich 
Hölderlin, in een zoek-
tocht naar kennis. Het 
publiek wordt uitge-
nodigd haar te volgen 
in een labyrint van be-
spiegelende en intieme 
reflecties. Zo ontstaat 
een esthetische en 
bovenal energieke en 
intense voorstelling, 
een bad van bezwe-
rende taal, beweging 
en muziek, met hier en 
daar een vleug ironie. 
Een donkerromantische 
reflectie over verlaten-
heid, verlangen naar 
kennis, aantrekkings-
kracht van de Ander en 
de dood; een tegelijk 
archaïsch én heden-
daags intiem spel van 
Eros en Thanatos. De 
vrouw daalt af in het 
verleden om een ant-
woord te vinden op de
vraag: “Waarom liep 

het zo, en niet anders?”. 
In die zin wordt de loop 
van de geschiedenis – 
persoonlijk en alge-
meen – als een al dan 
niet te interpreteren 
historie in vraag gesteld 
en uitgedaagd. Inspira-
tiebron, vertrekpunt en
compositie-techniek is 
de breuk: in de geschie-
denis, in de fysieke 
ervaring, in persoonlijke 
relaties, in de mense-
lijke psyche én in de 
kunst.

Zowel de muziek van 
Mahler als de
poëzie van Hölderlin 
worden compositorisch 
en thematisch geken-
merkt door breuken, 
doorbraken en omwen-
telingen van toon en
betekenis. Zo ontstaat 
er ruimte voor datgene 
dat in eerste instantie 
aan het zicht onttrok-
ken blijft. Het estheti-
sche oppervlak ‘breekt’ 
zodat de kolkende 
onderlagen zich een 
weg naar boven en 
buiten kunnen zoeken. 
Een proces dat ver-
hevigd wordt door de 
intensiteit en overgave 
van de Transcendentale 
en Minimal metalesthe-
tiek.

Muziek van Gustav Mahler

Superstrakke experimentele hedendaagse Metal

Gedichten van Friedrich Hölderlin

Minimalistische hypnotiserende drone metal
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In september 2019 organiseerden 
we, met succes, de eerste operet-
tewedstrijd voor jonge solisten. 
Lisa was een heuse uitblinker.
 
Programma
Lisa neemt opnieuw het publiek mee 
op een reis door verschillende tijds-
perioden en stijlen. Piano en zang, 
pure muziek waarbij vaak de liefde, in 
al haar vormen, centraal staat.

Kleuterturnen 
Elke woensdag 
-  van 15u tot 16u 
    kleuters van 4 tot 6 jaar 
-  van 16u tot 17u 
    kleuters van 3 tot 4 jaar
Elke zaterdag 
-  van 10u tot 11u 
    kleuters van 3 tot 4 jaar
-   van 11u tot 12u 
    kleuters van 4 tot 6 jaar 
Prijs per schooljaar
€90  (1x per week) 
€80 2de kind uit éénzelfde gezin 
€27 paspartoe kansentarief

Teken & 
schilderatelier 
Elke zaterdag van 10u tot 12u 
€90 voor 10 lessen 
€80 vanaf het 2de kind
€27 paspartoe kansentarief

NIEUW!

Conditietraining  
Werken aan je conditie heeft 
veel voordelen: je bent minder 
snel moe en je weerstand 
verbetert. Het geeft je een 
fit en energiek gevoel, wat 
belangrijk is voor je welzijn. 
De groep telt maximum 8 à 10 
deelnemers zodat iedereen de 
nodige aandacht en begelei-
ding krijgt.
Elke dinsdag 
Groep 1 van 19u tot 20u
Groep 2 van 20u tot 21u
€50 per reeks 
(= ongeveer 17 lessen)
€12,5 per reeks 
paspartoe kansentarief

Sport je fit  
Een training waarbij alle spier-
groepen worden getraind. Een 
pittige en uitdagende ‘total 
workout’. Het doel is om de 
kracht en uithouding te verbe-
teren door groepstrainingen. 
Elke vrijdag 
van 10u tot 11u 
Prijs per 10 beurten
€30 voor 50+ Sportkaart   
€8 paspartoe kansentarief

Conditiegym   
Elke donderdag 
van 10u00 tot 11u00 
Prijs per 10 beurten
€30 voor 50+ Sportkaart   
€8 paspartoe kansentarief

donderdag 1 juli 2021

Tijdstip: Donderdag 1 juli 
om 14u30, 17u en 20u
Prijs: 9	euro
Locatie: Oude	Kerk
Tickets:	Reservatie	via	02	201	11	90	of 
brusselsoperettetheater@gmail.com	

Brussels Operettetheater
In september vangt ons cursusaanbod 

opnieuw aan.  Alle reeksen starten in de 
loop van de maand september. Kijk op 

onze website voor de exacte data 

VOLWASSENEN KINDEREN

Info & inschrijvingen 
02 482 00 10 
dekroon@vgc.be 
(tenzij anders vermeld)

info

 3+

 8+

 50+

 50+

ALL

Yoga 
Elke maandag 
- beginners: 19u30 tot 20u30 
- gevorderden 20u30 tot 21u30
Prijs voor 8 lessen
 €60
Info: 
Anny Lam: 0474 53 55 66 of 
annylambe@yahoo.com

ALL



Katia Van den Broucke,
schepen van Nederlandstalige Cultuur,

Christina Brunnenkamp, voorzitster 
van gemeenschapscentrum De kroon

nodigen u van harte uit op het

FEEST VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP

op vrijdag 2 juli 2021 

17u00
Openingreceptie met muzikale noot van  
de Berchem's Music Band

17u30
Toespraken
CHRISTINA BRUNNENKAMP,
voorzitster GC De kroon
KATIA VAN DEN BROUCKE,
schepen van Nederlandstalige Cultuur
ELKE VAN DEN BRANDT,
Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en 
Verkeersveiligheid

18u00
Catering door Chiro Koradium
Hot Dog / Croque-Monsieur / Croque-Veggie
Dame Blanche / IJsbordje Karamel / Waterijsje

19u30
Muziek
Het Brussels Fair 5-tet, een ensemble uit de 
muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem, speelt 
bekende standards uit de gloriejaren van de jazz: 
een repertoire van een groot aantal nummers die 
zo bekend zijn bij muzikanten en publiek, dat ze de 
stempel ‘standard’ hebben gekregen.

Doorlopend
Gezelschapsspellen en vertelworkshops voor  
kleuters en kinderen in de tuin van de bibliotheek

Alles vindt plaats in de openlucht op het terras  
van De kroon en in de tuin van de bib.
Adres: J.B. Vandendrieschstraat 19,  
1082 Sint-Agatha-Berchem.                     
Zorg voor gepaste kledij.

Gelieve deze strook  
terug te bezorgen 
vóór 27 juni 2021,

of te reserveren 
 02 482 00 10  &

dekroon@vgc.be i
www.gcdekroon.be/tickets  -IN
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Katia Van den Broucke,
schepen van Nederlandstalige Cultuur,

Christina Brunnenkamp, voorzitster 
van gemeenschapscentrum De kroon

nodigen u van harte uit op het

FEEST VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP

op vrijdag 2 juli 2021 

17u00
Openingreceptie met muzikale noot van  
de Berchem's Music Band

17u30
Toespraken
CHRISTINA BRUNNENKAMP,
voorzitster GC De kroon
KATIA VAN DEN BROUCKE,
schepen van Nederlandstalige Cultuur
ELKE VAN DEN BRANDT,
Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en 
Verkeersveiligheid

18u00
Catering door Chiro Koradium
Hot Dog / Croque-Monsieur / Croque-Veggie
Dame Blanche / IJsbordje Karamel / Waterijsje

19u30
Muziek
Het Brussels Fair 5-tet, een ensemble uit de 
muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem, speelt 
bekende standards uit de gloriejaren van de jazz: 
een repertoire van een groot aantal nummers die 
zo bekend zijn bij muzikanten en publiek, dat ze de 
stempel ‘standard’ hebben gekregen.

Doorlopend
Gezelschapsspellen en vertelworkshops voor  
kleuters en kinderen in de tuin van de bibliotheek

Alles vindt plaats in de openlucht op het terras  
van De kroon en in de tuin van de bib.
Adres: J.B. Vandendrieschstraat 19,  
1082 Sint-Agatha-Berchem.                     
Zorg voor gepaste kledij.

Gelieve deze strook  
terug te bezorgen 
vóór 27 juni 2021,

of te reserveren 
 02 482 00 10  &

dekroon@vgc.be i
www.gcdekroon.be/tickets  -IN
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info Tijdstip en locatie
Vrijdag 2 juli tussen 17u en 22u
Op het terras van GC De kroon J.B. Vandendrieschstr.19, 
1082 St.-Agatha-Berchem
Tickets	
Inschrijven is verplicht voor 28 juni via www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 of dekroon@vgc.be 

Openingsreceptie

Zorg voor gepaste kledij.


