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IN DE LEEST
Kinderen aan
de macht
IZEGEM q Tijdens de kerstvakantie zijn de kinderen aan de macht
in Cultuurhuis De Leest. Ze kunnen
er genieten van twee kinderfilms
en een voorstelling van het Emelgems poppentheater Katjemie.
Maandag 23 december speelt men
om 17 uur de Nederlandse jeugdfilm ‘De Koning van de Katoren’.
Het Koninkrijk van Katoren wordt
na het overlijden van de geliefde
koning al jaren geregeerd door
corrupte ministers, die de macht
niet willen afstaan. Totdat de jonge
Stach zich bij hen meldt om de
nieuwe koning van Katoren te
worden. Stach, die geen ouders
meer heeft en opgevoed is door
Gervaas, de voormalige dienaar
van de koning, krijgt een kans. De
ministers sturen hem het land in
met 5 gevaarlijke en onmogelijke
opdrachten. Pas als hij alle opdrachten volbrengt, kan hij koning
worden…
Tickets: 3 euro.

Poppentheater
IZEGEM q Vrijdag 27 december
om 16 uur komt het Emelgemse
poppentheater Katjemie naar De
Leest met ‘Het Land van de Lelijke
Smoelen’, waar wratten hip zijn en
oorhaar de max!
Katjemie bestaat ondertussen 10
jaar en brengt nog steeds 100
proecent puur kinderplezier.
Niks in de handen, niks in de mouwen, artisanaal poppentheater voor
het hele gezin.
Tickets: 12 euro (-12 jaar) en 3 euro
voor de anderen.
Donderdag 2 januari 2014 speelt
men om 14.30 uur de Franse kinderfilm ‘Ernest en Celestine’ (+6),
een prachtige animatiefilm over de
onwaarschijnlijke vriendschap
tussen een dikke beer en een klein
muisje. Vlaams gesproken. Ernest
de beer ontmoet Célestine, een
muis die eigenlijk als zijn lunch
voorbestemd was. Om haar eigen
leven te redden maakt Célestine
een belofte: ze zal Ernest geven
wat hij het liefst wilt hebben in de
hele wereld. Er ontstaat een vriendschap als geen ander, maar helaas
is niet iedereen er zo blij mee.
Tickets: 3 euro.
(IB)
Meer info op www.deleest.be

Jeugdkoor Bosmolens
zingt in Lichtervelde
IZEGEM/LICHTERVELDE q We zitten midden in de kerstsfeer en daar hoort op tijd en stond een mooi
concert bij. Jeugdkoor Bosmolens sluit 2013 af in Lichtervelde. Samen met de koninklijke harmonie De Burgersgilde brengen zij een concert dat echter geen klassiek kerstconcert wordt.
Jeugdkoor Bosmolens is aan een
jubileumjaar bezig. De vereniging
bestaat dit jaar 20 jaar en dat
wordt uiteraard binnenkort gevierd. Momenteel zijn de jonge
zangers en zangeressen echter
volop aan het repeteren voor een
concert.
“Dit jaar werden we gevraagd
door de koninklijke harmonie De
Burgersgilde in Lichtervelde. De
harmonie wordt gedirigeerd door
Koen Dewulf en ze zochten een
koor om hun concert een extraatje
te geven. Zo kwamen ze bij ons
terecht,” vertellen dirigentes Veerle Cortvriendt en Davina Vanwijnsberghe. “De samenwerking
verloopt erg vlot en de sfeer op de
repetities zit helemaal goed. Het
belooft een mooi concert te worden!”

POPULAIRE NUMMERS
Het concert mag dan wel plaats
vinden op zondag 29 december en
zo midden in de eindejaarsperiode liggen, toch wordt het geen
écht kerstconcert. “De Burgersgilde gaf meteen aan geen klassiek
kerstconcert te willen brengen. Er
wordt momenteel overal kerstmuziek gespeeld en er is ook een
groot aanbod aan kerstconcerten
en net daarom wilden ze eens iets
anders,” klinkt het.
“Uiteraard zal er hier en daar wel
wat kerstsfeer te vinden zijn,
maar daar ligt de nadruk helemaal
niet op.” De 40 jeugdige zangers
staan opnieuw voor een uitdaging. “Door de jaren zongen we al
vaker een concert met een harmonie of een fanfare, maar het is
toch altijd anders. Een andere dirigent, een andere aanpak en dat

Het jeugdkoor Bosmolens is druk bezig met de voorbereiding van het concert met de harmonie uit Lichtervelde.
(Foto Jos)

is altijd een beetje wennen, maar
het lukt al aardig!”

“Door het overaanbod aan kerstconcerten opteerden we
voor iets anders”
Het concert zal een mooie afwisseling van verschillende werken
bieden.

IN NIEUWE OUTFIT
“De Burgersgilde brengt een aantal werken apart en ook hun
Jeugdensemble JEL met dirigent
Sam Huysentruyt mag van zich
laten horen. Als koor brengen we
een aantal nummers apart en ook
een aantal werken met de harmonie,” weet Davina.
“De werken die we brengen zijn
populair en zullen veel mensen
zeker bekend in de oren klinken.
Zo passeren onder meer Adele en
Coldplay de revue. Het programma zal dus zeker alle leeftijden
kunnen bekoren! We hopen dat
heel wat mensen komen luisteren

en kijken, want ook onze outfit zal
gloednieuw zijn.”
Het concert heeft plaats op zondag 29 december om 17 uur in de
kerk van Lichtervelde.
“We repeteren momenteel nog
volop om er helemaal te staan binnen een dikke week. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5
euro voor kinderen tussen 5 en 12
jaar, dus voor de prijs moet je het
niet laten.” Allen daarheen!
(Melissa Vanwijnsberghe)

Voordeel voor snelle beslissers
V
Vroegboekactie
Vroegb
met tintelend
tinte
toemaatje!
Boek nu uw reis en geniet van
een spra
sprankelende ﬂes cava!*
*Info en voorwa
voorwaarden: www.pentareizen.be

Ontdek vandaag nog onze
uitzonderlijke reisvoordelen op
www.pentareizen.be
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