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ZO 03/02 Natuurwandeling
omgeving Beerse/Rijkevorsel
(19 km)

Larbi Cherkaoui, Martha
Graham, Maurice Béjart)
Antwerpen

Wandeling door verschillende mooie
natuurgebieden o.a. Natuurgebied
Luysterborg en de Blakheide.
Bij mooi weer picknicken we in de
natuur.
Tussenstop in cafe Breebos.

Mis deze unieke namiddag niet met
drie hoogtepunten van de afgelopen
seizoenen van Ballet Vlaanderen die
nu voor het eerst worden
samengebracht! 7
Drie hoogtepunten ook uit het oeuvre
van drie generaties
choreografen: Martha Graham,
Maurice Béjart en Sidi Larbi
Cherkaoui.
Drie hoogtepunten gedanst door zowat
het hele gezelschap van Ballet
Vlaanderen met unieke solistenrollen,
waarin de dansers tot het uiterste
gedreven worden en kunnen schitteren
binnen het veelzijdige repertoire, zo
eigen aan de compagnie.

Meebrengen: goed schoeisel en
regenkledij, hapje en drankje voor
onderweg.
Afspraakuur: 10u15
Afspraakplaats: Vertrek om 10u15 aan
Fruitkraam Cools of ter plaatse ten
laatste om 11u, Meir, 2310 Rijkevorsel.
Parkeren rond de kerk St-Jozef of in de
straat Meir.
Beatrijs wacht iedereen op aan het
kanaal.
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Beatrijs - 0472 21 06 27.

ZO 03/02 Een mooie
natuurwandeling vanuit Klein
Willebroek (± 13,5 km)
Een mooie winterwandeling vanuit Klein
Willebroek, richting Rupeldijk, doorheen
Broek de Naeyer, langs de
Biezenweiden, domein Hazewinkel en
het Broek te Blaasveld. Er is één
tussenstop voorzien. Na de wandeling
is er nog de mogelijkheid om samen
een hapje te eten.
Mee te brengen: degelijke
wandelschoenen, aangepaste kledij,
een drankje en/of snack voor onderweg.
Opmerking: bij zeer slecht weer
(matige of hevige regenval, hevige
sneeuwbuien) gaat deze wandeling niet
door en zal ze verplaatst worden naar
een latere datum.
Afspraakuur: 12u30
Afspraakplaats: Sasplein 13, 2830
Willebroek (aan het sashuis of ter
hoogte van restaurant Zeezicht).
Parkeergelegenheid vind je reeds ter
hoogte van de Antwerpsesteenweg (bij
het binnenrijden van Klein Willebroek).
Aanvangsuur: 12u45
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98 danny.smet6@telenet.be.

ZO 03/02 Ballet Boléro (Sidi

In zijn wereldberoemde en
legendarische choreografie Boléro
houdt Maurice Béjart zich aan de
essentie. Eén solist vertolkt Ravels
meeslepende melodie. Rondom hem of
haar een groep mannen, die het ritme
dansen, opzwepend en met een grote
erotische geladenheid. De solist is
alleen tot aan de extatische finale, een
enorme fysieke prestatie voor de
solodanser, of die nu een man of een
vrouw is.
Boléro betekent ook het afscheid van
een van de meest gevierde dansers
van Ballet Vlaanderen, Wim
Vanlessen die de laatste keer danst
op ZA 02/02!
Martha Graham toont in Chronicle het
isolement van een figuur wiens hele
levenskracht verwoest lijkt. In een
tweede deel wordt dit individu tegenover
een massa geplaatst: met een
hernieuwde energie, nooit opgevend,
altijd vechtend. In het laatste deel houdt
Graham een waar pleidooi tegen
stagnatie en roept ze op tot actie. De
solopartij in Chronicle is een iconische
rol, ditmaal enkel voor een vrouw, die
de energie, het doorzettingsvermogen
en de sterke persoonlijkheid van de
danseres op de voorgrond brengt.
Het drieluik opent met Fall, het eerste
werk dat artistiek directeur van Ballet
Vlaanderen Sidi Larbi Cherkaoui als
choreograaf creëerde voor zijn
gezelschap in 2015. Het is een werk op
muziek van de Estse componist Arvo
Pärt (°1935). Fall is een gelaagd stuk.
Als kleurrijke, vallende herfstbladeren
laten de dansers zich meevoeren door
de wind. Iedereen is mekaars
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medestander in deze krachtmeting met
de zwaartekracht, aangedreven door de
kracht van de dansers om de ander in
de beweging voort te stuwen. Hoe vaak
ze ook worden neergehaald en als het
ware naar de vloer getrokken, even
vaak worden ze haast onzichtbaar
gedragen en opgetild.
We spreken om 14u30 af aan de
inkom van de Stadsschouwberg
We hebben uitstekende plaatsen, de
normale ticketprijs is € 63.
Duur: 2 uur, incl. pauze
Afspraakuur: 14u30
Afspraakplaats: aan de inkom van de
Stadsschouwberg, Theaterplein 1
Antwerpen waar Pieter en Nicole
iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 15u
Reservatie: € 57 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.
Max. personen: 16
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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