
20 | ZONDAG 6 DECEMBER 2009 www.dezondag.be

DADIZELE/KORTRIJK - Mariënstede nodigt je op zondag 13 decem-
ber om 10 uur uit om de Vlaamse Film ‘Dossier K’, de langverwachte op-
volger van De Zaak Alzheimer, te ontdekken in Kinepolis Kortrijk. Na-
dien kan je genieten van een smakelijke receptie en een fijne attentie.
De opbrengst gaat integraal naar de verbouwingswerken van het kasteel
van Mariënstede in Dadizele, een centrum voor gehandicapten. 
Tickets (a20) kan je tijdens de kantooruren bestellen op
056 50 94 13 , waarna je het totale bedrag overschrijft op
rekening nr. 738-0245150-53 met vermelding : Dossier K, je
naam en het aantal kaarten.

Dossier K voor goed doel

Koen De Bouw, Werner De Smedt en Hilde De Baerdemaeker.

IEPER - Gisteravond ging in de
Ieperse stadsschouwburg de
nieuwe Ieperse revue in premiè-
re. ‘Mè de wiend in ’t gat’ wordt
ook vandaag om 15 uur ver-
toond. Het nieuwe schrijvers-re-
gisseurs-duo Danny Geldof en
Hans Robyn heeft weer een aan-
tal leuke sketches in elkaar ge-
stoken. De titel verwijst naar de
Ieperse windturbines. Ook Yves
Leterme komt aan bod, net als
de ‘tettingen’ op het voetbalveld
en de Scheve Schaats. Er zijn
ook nog voorstellingen op 11,
12, 12, 18, 19 en 20 december. 

(PiL)
Tickets : 0495 17 12 62.

Mé de wiend 
in ’t gat

ROESELARE - Vandaag om 15 uur
kan je in cc De Spil naar de familie-
voorstelling ‘Love’ van de Kopergie-
tery, een stuk voor iedereen vanaf 6
jaar. ‘Love’ is het verhaal van een
meisje. Een meisje met een moeder
en een vader. Heel normaal. Maar op
een dag verdwenen die en kwamen
niet meer terug. Het meisje had geen
familie dus bracht iemand haar naar
een tehuis, waar een heleboel kinde-
ren waren. Die kinderen vonden het
meisje niet mooi en niet lief. Dat was
ze ook niet. Ze zat veel alleen. En
dacht en dacht en dacht. Eigenlijk
wou iedereen haar kwijt. Maar dan,
op een dag… Tickets voor de voor-
stelling (60 minuten) kosten 10 euro,
kinderen tot 12 jaar : 6 euro. (MI)
Info : 051 26 57 00.

Familievoorstelling
‘Love’

Regio

IEPER - Dit weekend opent de
Ieperse kerstmarkt de deuren.
Op de Grote Markt met als
uniek decor de gotische Laken-
hallen, staan rond de ijspiste zo’n
40 chalets opgesteld. Dat zijn er
8 meer dan vorig jaar. Nieuw is
de paardenmolen voor de klein-
sten. De schaatsverhuurruimte
is in het nieuw gestoken en ook
de chalets en de ijspiste kregen
een nieuwe aankleding om het
totaalbeeld nog sfeervoller en
aantrekkelijker te maken. 
Bovendien heeft de volledige
kerstverlichting in alle Ieperse
winkelstraten een grondige fa-
celift ondergaan. Ook de kerst-
bomen op de Grote Markt en
aan de invalswegen werden na
drie jaar in een nieuw jasje ge-
stopt. De kerstmarkt en de ijspis-
te zorgen tot en met 3 januari
voor een gezellige winterse sfeer
in het centrum van de stad. 

(PiL)

Kerstmarkt
met 40 chalets

SINT-ELOOIS-WINKEL - De
7evende Namiddag haalt vandaag
om 17.30 uur The Ballroomquartet
naar De L !nk in Sint-Eloois-Win-
kel. “Met hun eigenzinnige sound
en ongewoon instrumentarium te-
kent The Ballroomquartet sinds
hun ontstaan voor originaliteit”,
leggen de organisatoren uit. “De ex-
centrieke combinatie van akoesti-
sche instrumenten met elektronica
zorgt ervoor dat het viertal in bin-
nen- en buitenland bekend staat als
een van de meest vernieuwende
bands van de jongste jaren. Energie,
virtuositeit en gevoel zijn de sleu-

telwoorden bij hun concerten.
Niets is wat het lijkt en niets is wat
het is… Accordeon, mandoline, vi-
ool, theremin, drums, piano, con-
trabas, stem, klokkenspel en de In-
dische Bulbul Tarang worden op
een ongeziene wijze vervormd en
bespeeld, wat resulteert in een fil-
mische mix die moeilijk in vakjes te
stoppen of te benoemen valt.”
“De groep mag onder hun fans nie-
mand minder dan David Bowie re-
kenen ! Hun tweede full album
‘Soundmanifest’ omvat de kern van
hun muzikale denken én doen. Dit
album werd dan ook door binnen–

en buitenlandse pers unaniem lo-
vend ontvangen. Voor hun derde
full album, dat in december 2009
wordt uitgebracht, zal de groep in
Berlijn samenwerken met niemand
minder dan Blixa Bargeld en Boris
Wilsdorf. De groep bestaat uit An-
dries Boone (mandoline, viool en
Bulbul Tarang), Rony Deprins (ac-
cordeon, synths, vocoder en there-
min), Michaël Donckers (bas), Da-
vid Vertongen (drums, piano en
bells). Toegang : 11 euro. (MI)

Info :
www.ballroomquartet.com

The Ballroomquartet

TIELT - Theater Dakwerken en
harmonie Vermaak na Arbeid gooi-
en met hun gezamenlijke productie
‘Brassed Off’ hoge ogen. Maar liefst
100 mensen waren minstens drie
maanden in de weer met de voorbe-
reidingen. Het resultaat mag er dan
ook zijn. Op de planken wordt een
echt huzarenstukje gebracht. Het
werk is gebaseerd op de Britse film
Brassed Off over het wel en wee van
mijnwerkers die hun koolmijn met

sluiting bedreigd zien. De voorstel-
lingen vinden plaats in de loods van
bouwbedrijf Vanhulle, in de Robert
Tavernierlaan in Tielt. Opvoeringen
zijn er nog op zondag 13 december
om 15 uur, zaterdag 12 december om
20.15 uur en dinsdag 22 december
eveneens om 20.15 uur. (MI)
Tickets kosten 10 euro per per-
soon en kunnen besteld wor-
den via www.brassed-off.be of
in cc Gildhof.

Brassed Off gooit hoge ogen

Theather Dakwerken en harmonie Vermaak na Arbeid brengen Brassed Off.

NIEUW TE

ROESELARE

VANAF ZATERDAG 5 DECEMBER 10 u.

VERKOOP VAN EEN GROOT LOT BABY- EN
KINDERKLEDIJ UIT DIVERSE FALINGEN

GEKENDE MERKEN

WAAR? OPEN

o.a. Eager Beaver • Blablabla • Babeurre • Otokar • Salty Dog • Lee • Blue Bay •
Barbara Farber • Pointer • Geisha • Strass • Rags...

Hoek Mandeldreef en
Eksaardestraat,
Roeselare - 0494539772

woensdag 14-18 u.
vrijdag 14-18 u.
zaterdag 10-12.30 u. - 13.30-18.00 u.
(enkel contante betaling)
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