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Sinds 1 januari 2019 hebben we een
nieuwe bestuursploeg in Oudenburg.
Deze nieuwe ploeg heeft ervoor
gekozen om extra in te zetten op
cultuur. ‘Oudenburg cultureel en
toeristisch op de kaart zetten’ is
één van de beleidsdoelstellingen
in het bestuursakkoord en in het
meerjarenplan waar we prioriteit aan
hechten. Oudenburg staat in eerste
instantie bekend om zijn erfgoed.
Het Romeins Archeologisch Museum
is een absolute aanrader om te
bezoeken. Dit jaar kan je hierbij de
tentoonstelling Roma Intima over
lijf, liefde en lust in het Oude Rome
bezichtigen. Ter gelegenheid zullen
we met dit thema verder werken en
een reeks van vier voordrachten en
een film brengen die allemaal gewijd
zijn aan de liefde, de erotiek of andere
aspecten van het lichaam in het Oude
Rome. Ook het Romeins Weekend zal
hierop geïnspireerd worden.

zal gebeuren in samenwerking met
Huis van het Kind en het Lokaal
Dienstencentrum Biezenbilk. Cultuur
is voor iedereen, jong en oud!
Door dit diverse en ruimer aanbod
hebben we de mogelijkheid en kiezen
we er expliciet voor om voor het eerst
in de geschiedenis van Oudenburg te
werken met een cultuurjaaragenda.
Een handig overzicht van wat er
te doen is in Groot-Oudenburg op
cultureel gebied. Ontdek het allemaal
op de volgende bladzijden van deze
brochure.
Noteer alvast de verschillende data in
jullie agenda en tot binnenkort!
Met culturele groeten,

Stijn Jonckheere
Schepen van Cultuur

Een tweede troef van Oudenburg is de
Abdijhoeve. Dit is een waar monument
waar wij de nodige restauraties voor
hebben opgestart. Deze culturele
site moet terug het kloppende hart
van Oudenburg worden. Met de
toekomstige realisatie van twee
horecazaken in de hoeve zullen we
deze site nieuw leven inblazen.
Het culturele aanbod hebben we
gediversifieerd, met naast erfgoed
ook ruimte voor comedy, concert,
film en intieme happenings zoals
Reveil. Het filmaanbod FilmOrama
wordt uitgebreid naar senioren zodat
iedereen kan genieten van film. Dit
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Agenda
JANUARI
20/01-12/02

Oudenburgse poëzieroute

p.11

30/01

Gedichtendag. Poëtische klanken en gedichten, Ten Adem

p.10

Silent Cinema in Concert - Charlie Chaplin

p.11

FEBRUARI
08/02

18/02 – 30/08 ‘Roma Intima. Liefde, lijf en lust’

p.7

21/02

FilmOrama PLUS: Sprakeloos

p.27

21/02

FilmOrama NIGHT: A Star is Born

p.27

26/02

FilmOrama KIDS: Everest, de jonge Yeti

p.28

08/03

Filmmatinee “Schellebelle 1919”

p.28

20/03

FilmOrama PLUS: Brabançonne

p.29

20/03

FilmOrama NIGHT: Transformers – Bumblebee

p.29

13/03

Comedy parade

p.32

29/03

Over Romeinse latrines, thermae, fullones en nog wat meer…
- Johan Mattelaer

p.23

08/04

FilmOrama KIDS : Dumbo

p.30

14/04-16/04

Kunstkrakers (creaweek)

p.12

15/04

FilmOrama KIDS: Missing Link

p.30

17/04

FilmOrama NIGHT

p.31

MAART

APRIL
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19/04

Geef me duizend zoenen. Een panorama van het latijnse
zoengedicht - Tom Ingelbrecht

p.24

24/04

Gluren bij de buren

p.12

26/04

Erfgoeddag ‘De Nacht’. Dauwwandeling in de Zwaanhoek

p.13

03/05

Romeinse orgieën in de film. Liefde en sex in de Romeinse
wereld - Herbert Verreth

p.25

17/05

Het oude Rome: paradijs voor perverselingen en pedofielen?
- Bert Gevaert

p.26

21/05-24/05

11e Roderickroute – kunstroute dwars door Oudenburg

p.14

22/05

FilmOrama NIGHT

p.31

31/05-1/6

Romeins Weekend – Roma Intima

p.15

07/06

Bunkerdag

p.16

13/06

Daguitstap naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en p.16
het Middelheim Openlucht Museum

MEI

JUNI

JULI
1/07- 30/08

Roderick Intima

p.8

11/07

11 juliviering: Augustijn

p.17

Augustus

Heerlijk werken onder de Oudenburgse zon

p.18

22/08

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum – Richard
Lester, 1966

p.31

AUGUSTUS
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SEPTEMBER
05/09

Erfgoedcafé “Wenkende wielen”

p.18

13/09

Open Monumentendag 2020: Wederopbouw door de eeuwen
heen

p.19

18/09

FilmOrama NIGHT

p.31

19/09-11/12

Over bezetting, verzet en bevrijding. Het verhaal van
Oudenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

p.9

20/09

Heerlijk werken onder de Oudenburgse zon

p.18

25/09

Comedy try-out Jens Dendoncker

p.33

11/10

Met de beeldbank op stap

p.19

16/10

FilmOrama NIGHT

p.31

18/10

Het Oudenburgse castellum en zijn omgeving. Nieuwe
inzichten vanuit de Romeinse grafvelden - Sofie Vanhoutte

p.26

OKTOBER

NOVEMBER
01/11

Reveil 20

p.20

03/11-06/11

Funkamp (cultuur, sport en spel)

p.20

08/11

Erfgoedwandeling WOII

p.21

12/11-22/11

Week van de smaak

p.21

15/11

Kunstendag voor Kinderen

p.22

20/11

FilmOrama NIGHT

p.31

27/11

Thomas Smith ‘De jaren van verstand’

p.34
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tentoonstellingen
// Dinsdag 18 februari t.e.m. zondag 30 augustus

‘ROMA INTIMA. LIEFDE, LIJF EN LUST’
Het RAM presenteert in 2020 een
tentoonstelling over het intieme leven
in het Oude Rome. Dit komt er ter
gelegenheid van de voorstelling van
het boek ‘Roma Intima. Liefde, lijf en
lust’ geschreven door classicus Bert
Gevaert en uroloog Johan Mattelaer.
De bezoeker wordt langsheen drie
grote luiken – sensatie, werkelijkheid
en creativiteit – meegeloodst in de
wereld van Romeins naakt en erotiek.
Heel wat uiteenlopende thema’s als
het Romeinse schoonheidsideaal,
lichaamsverzorging en bordeelbezoek
komen aan de hand van objecten,
replica’s, foto’s en diorama’s tot
leven. Voor deze tentoonstelling
deden we beroep op collecties van
privéverzamelaars en archeologische

musea en op werken van binnenen buitenlandse hedendaagse
kunstenaars.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg • RAM
• 4 euro, gratis bij museumbezoek •
info: 059 56 84 00 / ram@oudenburg.be
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tentoonstellingen

// woensdag 1 juli t.e.m zondag 30 augustus

RODERICK INTIMA
Ook kunstkring Roderick levert haar
bijdrage aan de tentoonstelling ‘Roma
Intima’. Kunstkring Roderick gooit de
remmen los en laat zich inspireren
door de liefde en de lust in het Oude
Rome. Werken rond een thema blijft
voor een kunstenaar een boeiende
uitdaging. Hun creatieve uitspattingen
kun je gedurende de zomermaanden
bewonderen in de foyer van CC ipso
facto.
Kunstkring Roderick i.s.m. Dienst
Cultuur • ipso facto, foyer •
gratis •
info: 0485 75 84 88 /
kunstkringroderick@gmail.com
ram@oudenburg.be
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tentoonstellingen
// Zaterdag 19 september t.e.m vrijdag 11 december

OVER BEZETTING, VERZET EN BEVRIJDING.
HET VERHAAL VAN OUDENBURG TIJDENS DE
TWEEDE WERELDOORLOG
Vijfenzeventig jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog verdwijnen
de laatste getuigen langzamerhand.
De tentoonstelling brengt daarom
het verhaal van Oudenburg en haar
deelgemeenten tussen 1940 en
1944. Getuigenissen, documenten
en voorwerpen bieden een houvast
voor thema’s zoals de bezetting,
de verplichte tewerkstellingen,
collaboratie en verzet, de bevrijding
en de herdenking aan de oorlog.
Dienst Cultuur Stad Oudenburg i.s.m.
NSB Westkerke • RAM •
gratis
info: 059 56 84 00 / ram@oudenburg.be
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evenementen

// Donderdag 30 januari

GEDICHTENDAG. POËTISCHE KLANKEN EN
GEDICHTEN, TEN ADEM

Poëtische woorden en klanken,
gebracht door een aantal lokale
dichters, worden gevolgd door
een optreden van de groep ‘Ten
Adem’. Zij brengen een wervelende
muziektheatervoorstelling met
bas (Joshua Dellaert), woord
(Bardthesque) en piano (Thomas
Vanhauwaert).
Bibliotheek Oudenburg i.s.m.
Kunstkring Roderick •
20.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
info: 059 56 84 90
bibliotheek@oudenburg.be
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evenementen
// Zaterdag 8 februari

// Maandag 20 januari t.e.m.
woensdag 12 februari

SILENT CINEMA IN
CONCERT - CHARLIE
CHAPLIN

OUDENBURGSE
POËZIEROUTE
In een tiental etalages in het centrum
hangt een mooie poëzieposter,
gecombineerd met een kunstwerk.
Brochure en info in de bib. Rondleiding
groepen op aanvraag. Rondleiding
individueel op zaterdag 25 januari en
zaterdag 8 februari om 10.00 uur aan
de bib.

“Silent Cinema in Concert” is geen
traditioneel concert, maar een
absoluut boeiend evenement om jong
en oud te bekoren. Een oude stomme
film van Charlie Chaplin wordt
voorzien van live muziek. Het geheel
wordt uitgevoerd op vleugelpiano
(klassiek pianist Franco Di Nitto) en
percussie (Jarne Claesen).

Dienst Cultuur Stad Oudenburg
20.00 uur • ipso facto • 15 euro •
reservatie verplicht • info en
reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be

Bibliotheek Oudenburg i.s.m.
Kunstkring Roderick • gratis • info en
reservatie: 059 56 84 90 /
bibliotheek@oudenburg.be
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evenementen
// Dinsdag 14 april t.e.m.
donderdag 16 april

// Vrijdag 24 april

KUNSTKRAKERS
(CREAWEEK)

GLUREN BIJ DE BUREN

In de paasvakantie kunnen kinderen
van 5 tot 12 jaar deelnemen aan de
creaweek “Kunstkrakers”. Onder
Onder
begeleiding
van verschillende
begeleiding
van verschillende
kunstenaars bouwen de kinderen
samen aan 1kunstwerken
reusachtig kunstwerk
die
dat
tentoongesteld
zal worden
worden tijdens
tijdens
tentoongesteld
zullen
de Roderickroute.

Al meer dan vijftig jaar bestaat de
heemkring Ter Cuere uit Bredene.
Echte piepkuikens zijn wij dus
vergeleken met deze noorderbuur.
Aandachtig gaan we luisteren
naar hun verhaal, hun erfgoed,
hun werking. Het fraaie museum
Turkeyenhof staat vanzelfsprekend
ook op het programma. We sluiten
af met een gezellige babbel en een
lekker drankje.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg i.s.m.
Kunstkring Roderick • Foyer RAM •
6 euro per halve dag • info:
059 56 84 00 / cultuur@oudenburg.be •
reservatie via volgende link:
www.oudenburg.be/i-school •
inschrijven vanaf 11 maart

Erfgoedkring 8460 i.s.m. Dienst
Cultuur Stad Oudenburg • 20.00 uur
ter plaatse, Zegelaan 42 in Bredene •
vertrek RAM om 19.30 uur (carpooling)
• 2 euro voor leden , 4 euro voor nietleden • info en reservatie: 059 56 84 00
erfgoedkring@oudenburg.be
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evenementen
// Zondag 26 april

ERFGOEDDAG ‘DE NACHT’.
DAUWWANDELING IN DE ZWAANHOEK

We maken op deze lentedag een
vroegochtendwandeling. Marc
Deknock, conservator van de
Zwaanhoek, vertelt u alles over
de typische fauna en flora van de
Zwaanhoek. Heel wat rietvogels
zingen bij dag en dauw om hun
territorium te verdedigen en zijn
dan volop te bewonderen. Ook is
er aandacht voor de plaatselijke
sagen en legendes. Wie kent niet het
verhaal van de waterduivel of van
de luchtgeesten die in het gebied
rondwaren…

Dienst Cultuur Stad Oudenburg i.s.m.
Natuurpunt en IOED Polderrand •
6.30 uur • Plaats van afspraak:
Uitkijktoren ‘Het Rietnest’ • aangepast
schoeisel (stapschoenen of laarzen) is
aangewezen • breng ook je verrekijker
mee • gratis • reservatie verplicht •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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evenementen
// Donderdag 21 mei t.e.m. zondag 24 mei

11E RODERICKROUTE – KUNSTROUTE DWARS
DOOR OUDENBURG

Ontdek tijdens het Hemelvaartweekend op 7 verschillende locaties
40 kunstenaars die verschillende
disciplines brengen. De startlocatie
is naar jaarlijkse gewoonte opnieuw
het ipso facto. Je kan je favoriete
kunstwerk winnen met je deelname
aan de wedstrijd. In samenwerking
met de Jonge Makers en de Crea
- kids wordt het een route voor en
door alle leeftijden. De kunstwerken
gemaakt door de kids tijdens de
creaweek worden eveneens in het
parcours tentoongesteld.

Kunstkring Roderick i.s.m. Dienst
Cultuur en Ginter • donderdag 21,
zaterdag 23 en zondag 24 mei van
10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 22 mei
van 14.00 tot 18.00 uur • Startlocatie
ipso facto • 10 euro • routeboekje met
wedstrijdformulier • info: 0485 75 84 88 •
kunstkringroderick@gmail.com
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evenementen
// Zondag 31 mei en maandag 1 juni

ROMEINS WEEKEND – ROMA INTIMA
Tijdens het pinksterweekend vindt
naar jaarlijkse gewoonte ons
Romeins Weekend plaats. Thema
dit jaar is de liefde in al zijn vormen
en facetten. Meerdere authentieke
re-enactmengroepen geven ons een
levendige voorstelling hoe liefde en
erotiek werd beleefd in de Romeinse
tijd. Je komt meer te weten over hoe
het er tijdens een trouwerij aan toe
ging, hoe de Romeinse vrouw zich
opsmukte, en welke producten zij
daarvoor gebruikte. In een Romeinse
herberg zal je kunnen proeven van
een lekkere liefdescocktail. Kijk je
ogen uit en maak kennis met een
dokterspraktijk, een massagesalon,
en een bordeel. Wil je je kennis nog

uitbreiden, neem dan zeker de tijd
om onze tijdelijke tentoonstelling
Roma Intima te bezoeken. In onze
museumshop voorzien we een
themahoek met aangepaste artikelen.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
doorlopend • RAM, ipso facto en
abdijhoeve • de meeste activiteiten
zijn gratis, gidsbeurten zijn te betalen
en vooraf inschrijven is aangeraden •
programma volgt • info en reservatie:
059 56 84 00 / ram@oudenburg.be
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evenementen

// Zaterdag 13 juni

// Zondag 7 juni

DAGUITSTAP NAAR DE
ERFGOEDBIBLIOTHEEK
HENDRIK CONSCIENCE
EN HET MIDDELHEIM
OPENLUCHT MUSEUM

BUNKERDAG
Oudenburg doet voor de eerste keer
mee met Bunkerdag! Trek je laarzen
aan en kom twee unieke monumenten
uit WO I ontdekken. De bunkers langs
de Goedeboterstraat en langs de
Zandvoordsestraat openen de deuren
voor een eenmalige inkijk. Gidsen ter
plaatse vertellen meer over de bouw
ervan, hun functie en het leven in die
bunkers.

De Raad voor Cultuur neemt
je dit jaar mee op uitstap naar
Antwerpen. ’s Morgens staat
de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience op het programma met
haar prachtige oude bibliotheek
en haar indrukwekkende collectie
boeken. Over de middag wordt er
een lunch voorzien. In de namiddag
is er een bezoek aan de tuin van het
Middelheim Openlucht Museum. De
in het landschapspark opgestelde
werken van onder meer Henry Moore,
Auguste Rodin, Panamarenko geven je
een overzicht van meer dan honderd
jaar beeldhouwkunst. De dag wordt
afgesloten met een drankje.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg i.s.m.
Erfgoedkring 8460 en IOED Polderrand
• 10.00 – 18.00 uur • Goedeboterstraat
86, Zandvoordsestraat 29, Oudenburg
• gratis • info en reservatie:
059 56 84 00 / cultuur@oudenburg.be /
erfgoedkring@oudenburg.be

Raad voor Cultuur i.s.m. Dienst
Cultuur • uren, plaats van afspraak,
prijs en programma volgen • info en
reservatie : 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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evenementen
// Zaterdag 11 juli

11 JULIVIERING: AUGUSTIJN
De Raad voor Cultuur verzorgt
ook dit jaar traditiegetrouw de 11
juliviering. Na een aperitief wordt er
een BBQ aangeboden. Daarna is er
spetterend optreden van Augustijn.
Augustijn groeide als zoon van Willem
Vermandere op in een muzikale
omgeving. Als singer-songwriter
heeft Vermandere zijn stem gevonden,
als componist zijn talenvorm, als
arrangeur zijn stijl. Zijn invloeden
gaan van de onvermijdelijke Beatles
tot A-Ha, van Chris Isaak tot Eels,
van Ben Folds tot Bach... Met zijn
laatste songs, geschreven in de
zomer van 2018, gaat Augustijn
terug naar zijn West-Vlaamse roots!
Voorjaar 2019 verscheen het volledige

album ‘Echt’. De toegang voor het
optreden is gratis. Er is daarnaast een
doorlopende animatie voor kinderen
in de abtstuin.

Raad voor Cultuur i.s.m. Dienst
Cultuur • 11.30 - 17.00 uur •
cc ipso facto, buitenterras en abtstuin
• het optreden is gratis • aperitief en
BBQ: 15 euro (volwassenen), 10 euro
(kinderen) • info en reservatie :
059 56 84 00 / cultuur@oudenburg.be
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evenementen

// Zaterdag 5 september

// Augustus en
zondag 20 september

HEERLIJK
WERKEN ONDER DE
OUDENBURGSE ZON

ERFGOEDCAFÉ
“WENKENDE WIELEN”

Mia Moreaux is 70. Tijd om even stil
te staan bij haar zowel nationaal
als internationale carrière als
beeldhouwer-schilder. In de maand
augustus staat haar atelier open op
zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur,
met een overzichtstentoonstelling. Op
20 september geeft Mia om 15 uur
in het ipso pacto een powerpointpresentatie over haar werk, gevolgd
door een receptie.
Evenement: Alle weekends van
augustus, van 14.00 - 19.00
uur • Atelier Mia Moreaux:
Eernegemsestraat 120 te Westkerke

Iedereen weet dat er vroeger veel
meer molens waren dan nu. Voor alle
duidelijkheid: we hebben het over de
klassieke windmolens; niet over de
opgeschoten moderne windturbines.
Weet je echter waar en hoeveel
molens er stonden in Oudenburg,
Ettelgem, Roksem en Westkerke?
En ken je wel het hele verhaal van de
enige nog werkende molen in onze
stad? Alweer een meer dan boeiend
en leerrijk erfgoedcafé!

Erfgoedkring 8460 i.s.m. Dienst
Cultuur Stad Oudenburg • 20.00 uur •
ipso facto • 2 euro voor leden , 4 euro
voor niet-leden • info en reservatie:
059 56 84 00 /
erfgoedkring@oudenburg.be

Voordracht: zondag 20 september
• 15.00 uur • ipso facto • gratis •
reservatie verplicht • info: 059 56 84 00
/ cultuur@oudenburg.be
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evenementen
// Zondag 13 september

// Zondag 11 oktober

OPEN
MONUMENTENDAG
2020: WEDEROPBOUW
DOOR DE EEUWEN
HEEN

MET DE BEELDBANK OP
STAP
Wie kan ons beter vertellen over
vroeger dan de mensen die het
allemaal nog meegemaakt hebben?
Met onze beeldbank zoeken we hen
op in het woonzorgcentrum Riethove
in Oudenburg. Nostalgische foto’s
uit onze streek die ongetwijfeld heel
wat verhalen met zich mee zullen
brengen. Misschien ook wat heimwee
naar die “goeie oude tijd” maar was
die wel zo goed?

Een stad, een dorp, een gebouw leeft
en vernieuwt zich met de tijd! Soms
gingen aan die vernieuwingen en
wederopbouw zware verwoestingen
vooraf. Wat is het verhaal voor
Oudenburg? Waar zijn de stenen
van het fort naartoe gegaan? Heeft
Oudenburg altijd het uitzicht van
een klein polderdorp gehad? Heeft
Oudenburg periodes van verwoesting
en wederopbouw meegemaakt? Dit
alles en nog veel meer kom je te
weten op de Open Monumentendag.

Erfgoedkring 8460 i.s.m. Dienst
Cultuur Stad Oudenburg • 14.00 uur
• WZC Riethove Ettelgemsestraat
26, oudenburg • gratis • info
en reservatie: 059 56 84 00 /
erfgoedkring@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg i.s.m.
IOED Polderrand • programma volgt
• info en reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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evenementen
// Zaterdag 1 november

// Dinsdag 3 november t.e.m.
vrijdag 6 november

REVEIL 20

FUNKAMP (CULTUUR,
SPORT EN SPEL)

Op Allerheiligen doorbreekt de nonprofitorganisatie Reveil over heel
Vlaanderen rond zonsondergang
de stilte op zo veel mogelijk
begraafplaatsen met intieme muziek
en lokale verhalen. In de wereld van
Reveil is een begraafplaats geen kille
plek, maar een verzamelplaats waar
duizenden verhalen de wortels van
een stad vormen. Ook in Oudenburg is
er een activiteit rond Reveil.

Tijdens de herfstvakantie slaan de
dienst cultuur, jeugd en sport de
handen in elkaar voor een eerste
Funkamp in Oudenburg. Alle kinderen
van het eerste tot en met het zesde
leerjaar kunnen inschrijven voor dit
4-daagse kamp waarbij er afgewisseld
wordt tussen creatieve, speelse,
culturele en sportieve activiteiten in
eigen leeftijdsgroep.

Dienst Cultuur i.s.m. de jeugd- en
sportdienst Stad Oudenburg •
info: 059/568454 • reservaties vanaf
7 oktober 2020 via volgende link:
www.oudenburg.be/i-school

Dienst Cultuur Stad Oudenburg • 17.00
- 18.00 uur • Locatie en programma
worden later meegedeeld • gratis •
info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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evenementen
// Zondag 8 november

// Donderdag 12 t.e.m.
Zondag 22 november

ERFGOEDWANDELING
WOII

WEEK VAN DE SMAAK

Aanvullend op de tentoonstelling over
Oudenburg tijdens WOII, wandelen
we langs plaatsen in en rond
Oudenburg die toen een belangrijke
rol speelden. Waar woonde de
oorlogsburgemeester? Wat gebeurde
er allemaal op de Abdijhoeve? Waar
was de kommandatuur? Boeiende
ooggetuigenverslagen vervolledigen
het verhaal.

Week van de Smaak is een jaarlijks
culinair evenement dat rond proeven
en smaken draait in de breedste zin
van het woord.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg
i.s.m. Erfgoedkring 8460 • 14.00 uur
• RAM Oudenburg • gratis • info en
reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be /
erfgoedkring@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg • ipso
facto • programma volgt •
info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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evenementen

// Zondag 15 november

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op deze dag kunnen kinderen samen
met hun familie kunst beleven. Er
is aan iedereen gedacht: aan erg
jonge en iets oudere kinderen, tot
twaalf jaar. Hun (groot)ouders, ooms,
tantes, broers en zussen zijn even
welkom. Alle kunsten kunnen aan
bod komen: theater, film, muziek,
dans, architectuur, literatuur,
beeldende kunst of een combinatie
daarvan.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
programma volgt • ipso facto • info:
059 56 84 00 / cultuur@oudenburg.be
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voordrachten
// Zondag 29 maart

OVER ROMEINSE LATRINES, THERMAE,
FULLONES EN NOG WAT MEER…
- JOHAN MATTELAER
Ook de Romeinen waren menselijke
wezens die hun darmen en blaas
moesten ledigen. De Romeinse
latrines waren wel fotogeniek maar
werden tot voor kort nauwelijks
onderzocht. In de enorme thermen
was de lichaamscultuur hoog
ontwikkeld en speelde zich ook een
deel van het sociaal en seksueel
leven dat we in de epigrammen van
Martialis terugvinden. En tenslotte
waren de fullones een ideale
oplossing om urine te gelde te maken.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
10.30 – 12.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
reservatie verplicht •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
ram@oudenburg.be
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voordrachten

// Zondag 19 april

GEEF ME DUIZEND ZOENEN. EEN PANORAMA
VAN HET LATIJNSE ZOENGEDICHT
- TOM INGELBRECHT
Geef me duizend zoenen en weer
honderd, nog eens duizend en weer
honderd zoenen: deze verzen van de
Romeinse dichter Catullus (eerste
eeuw v.C.) bleven nog eeuwenlang
nazinderen: ruim anderhalf
millennium later, tussen het midden
van de vijftiende en het midden van de
zeventiende eeuw, leek de Europese
liefdespoëzie zelfs volkomen in de
ban van het Neolatijnse kusgedicht.
Deze lezing biedt een panorama
van tweeduizend jaar Griekse en
Latijnse zoengedichten, met een
prikkelende bloemlezing van verzen
in Nederlandse vertaling. In dit
veelzijdige overzicht is een bijzondere

plaats weggelegd voor enkele lang
vergeten Latijnse dichters uit de Lage
Landen.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
10.30 - 12.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
reservatie verplicht •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
ram@oudenburg.be
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voordrachten
// Zondag 3 mei

ROMEINSE ORGIEËN IN DE FILM. LIEFDE EN
SEX IN DE ROMEINSE WERELD
- HERBERT VERRETH
Van de 2750 films die er sinds 1895
gemaakt zijn over de oudheid,
gaan er meer dan 1100 titels
over de Romeinse wereld. Voor
het grote publiek zijn er drie
grote thema’s binnen dit genre
die succes verzekeren: bloedige
gladiatorengevechten, waanzinnige
keizers en uitzinnige orgieën, bij
voorkeur in combinatie met elkaar.
We geven een overzicht - met
filmfragmenten en foto’s - van de
voorstelling van die Romeinse orgieën
in de filmgeschiedenis en gaan kijken
in de antieke bronnen of die ook
effectief zo vaak voorkwamen en wat

we ons er in werkelijkheid bij moeten
voorstellen.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
10.30 - 12.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
reservatie verplicht •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
ram@oudenburg.be
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voordrachten

// Zondag 18 oktober

// Zondag 17 mei

HET OUDENBURGSE
CASTELLUM EN
ZIJN OMGEVING.
NIEUWE INZICHTEN
VANUIT DE ROMEINSE
GRAFVELDEN
- SOFIE VANHOUTTE

HET OUDE ROME:
PARADIJS VOOR
PERVERSELINGEN EN
PEDOFIELEN?
- BERT GEVAERT
Bij veel mensen leeft het idee dat het
oude Rome een waar paradijs was
voor mensen met een grote seksuele
appetijt. Pedofielen kwamen er gretig
aan hun trekken en orgieën waren
er dagelijkse kost. Sommige keizers
en keizerinnen zoals Caligula en
Messalina zouden de belichaming
zelf geweest zijn van het woord
‘pervers’. Dat sappige beeld wordt
nog eens extra in de hand gewerkt
door TV-series, stripverhalen en
pulpromannetjes. Klopt dat beeld
echter? Waren de Romeinen echt zo’n
viespeuken?

De ontdekking van het laat-Romeinse
grafveld langs de Hoogwegel in de
jaren 1960 zette Oudenburg en zijn
castellum op de internationale kaart.
Sindsdien kwamen nog verschillende
grafvelden rondom het Romeinse fort
aan het licht. Wat leren deze vondsten
ons over het castellum, over haar
bewoners en deze van de omringende
nederzetting? En wat kan nieuw
onderzoek met de meest recente
technieken ons nog bijbrengen?

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
10.30 - 12.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
reservatie verplicht •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
ram@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
10.30 - 12.00 uur • ipso facto •
5 euro (inclusief drankje) •
reservatie verplicht • info en reservatie:
059 56 84 00 / ram@oudenburg.be
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film
// Vrijdag 21 februari

// Vrijdag 21 februari

FILMORAMA PLUS:
SPRAKELOOS

FILMORAMA NIGHT:
A STAR IS BORN

Een verfilming van een boek van
Tom Lanoye. Het leven van de
succesvolle schrijver Jan Meerman
wordt ondersteboven gekeerd
wanneer zijn moeder onverwachts
een beroerte krijgt. Zijn flamboyante
en levendige moeder verliest haar
spraakvermogen. De confrontatie die
Jan moet aangaan met zijn moeder
dwingen hem om alles in vraag te
stellen, ook zijn literaire prioriteiten.

A Star is Born vertelt het verhaal
van Jackson Maine, een in verval
geraakte country-ster. Hij ontdekt
het onbekende talent Ally. De twee
krijgen een liefdesverhouding en Jack
probeert Ally in de schijnwerpers te
krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack
zelf moeite met het feit dat hij steeds
meer in de schaduw komt te staan.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
20.00 uur • ipso facto • 2 euro •
speelduur 148 min •
info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be

OCMW Oudenburg i.s.m.
Seniorenadviesraad • 14.30 uur • ipso
facto • 2 euro • info: 0491 63 16 49 /
brigitte.verburgh@ocmw-oudenburg.be
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film
// Woensdag 26 februari

// Zondag 8 maart

FILMORAMA KIDS:
EVEREST, DE JONGE YETI

FILMMATINEE
“SCHELLEBELLE 1919”

Een verfilming
groep buitenbeentjes
van een boek
komt
van
Tom
Lanoye.
Het leven
van tegen.
de
een Yeti,
genaamd
Everest
succesvolle
Jan Meerman
Ze besluitenschrijver
dat ze Everest
vanuit
wordt
ondersteboven
Shanghai
terug willengekeerd
brengen naar
wanneer
zijnSamen
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onverwachts
zijn familie.
beginnen
ze aan
een
krijgt.
Zijn flamboyante
een beroerte
drieduizend
kilometer
lange reis
en
moeder
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haar
omlevendige
het magische
schepsel
met
zijn
spraakvermogen.
gezin te herenigenDe
opconfrontatie
het hoogste die
Jan
aangaan met zijn moeder
puntmoet
op aarde.
dwingen hem om alles in vraag te
stellen, ook zijn literaire prioriteiten.

Straffe film! De inwoners van
Schellebelle spelen de hoofdrol,
bekende acteurs figureren. Een
ideetje voor Oudenburg? Dochter
Coralie van de familie Van De Velde
heeft tijdens de wereldoorlog 25
oorlogswezen in huis genomen. De
kinderbescherming wil hen in een
weeshuis stoppen en notabelen
hebben het op de boerderij gemunt.
De familie laat zich echter niet doen.
Voor jong en oud! Kom dat zien!

Erfgoedkring 8460 i.s.m. Dienst
Cultuur Stad Oudenburg • 10.00 uur •
ipso facto • 2 euro voor leden, 4 euro
voor niet-leden • info en reservatie:
059 56 84 00 /
erfgoedkring@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
13.30 uur • ipso facto • 2 euro •
speelduur 97 minuten – Vlaams
gesproken • info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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film
// Vrijdag 20 maart

// Vrijdag 20 maart

FILMORAMA PLUS:
BRABANÇONNE

FILMORAMA NIGHT:
TRANSFORMERS –
BUMBLEBEE

Brabançonne is een muzikale
romantische komedie. Een Belgisch
verhaal in het hart van Europa. De
Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en
het Waalse En Avant zijn allebei
geselecteerd voor de grote Europese
finale. Wanneer de solist van SintCecilia dood neerstort op het podium
heeft Elke, dochter van dirigent Jozef,
een idee om alsnog hun finale te
redden: de fantastische trompettist
Hugues weghalen bij de Walen.

Kun je geen genoeg krijgen van
de Transformers? Dan is hier:
Transformers - Bumblebee. Deze
nieuwe actie- avonturenfilm begint
in 1987, als Bumblebee zich schuil
houdt in een autokerkhof in een klein
Californisch badplaatsje. Charlie, een
avontuurlijke tiener, ontdekt de zwaar
beschadigde Bumblebee.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
20.00 uur • ipso facto • 2 euro •
speelduur 114 min •
info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be

OCMW Oudenburg i.s.m.
Seniorenadviesraad • 14.30 uur •
ipso facto • 2 euro • info: 0491 63 16 49
brigitte.verburgh@ocmw-oudenburg.be
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film
// Woensdag 8 april

// Woensdag 15 april

FILMORAMA KIDS :
DUMBO

FILMORAMA KIDS:
MISSING LINK

De geliefde klassieker over een
vliegende olifant waarin verschillen
worden gevierd, familie wordt
gekoesterd en dromen vleugels
krijgen. Dumbo keert terug en
zweeft naar nieuwe hoogten in dit
spectaculaire en meeslepende liveaction avontuur van Tim Burton.

Sir Lionel Frost beschouwt zichzelf als
’s werelds belangrijkste onderzoeker
van mythische wezens en monsters.
Jammer genoeg neemt niemand hem
serieus. Maar dan krijgt hij bericht
van een mysterieuze Mister Link die
hem vraagt om zijn soortgenoten op
te sporen. Een unieke kans voor de
onderzoeker om het bestaan van een
legendarisch wezen te bewijzen : de
missende link tussen mens en aap.
Met de stem van Matteo Simoni.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
13.30 uur • ipso facto • 2 euro •
speelduur 112 minuten – Vlaams
gesproken • info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
13.30 uur • ipso facto • 2 euro •
speelduur 95 minuten – Vlaams
gesproken • info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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film
// Vrijdag 17 april
// Vrijdag 22 mei
// Vrijdag 18 september
// Vrijdag 16 oktober
// Vrijdag 20 november

// Zaterdag 22 augustus

A FUNNY THING
HAPPENED ON THE
WAY TO THE FORUM –
RICHARD LESTER, 1966

FILMORAMA NIGHT

Een musical-comedy-film uit 1966,
geïnspireerd op de kluchten van
de oud-Romeinse toneelschrijver Plautus (251-183 v.Chr.) vertelt
de film het schunnige verhaal van
de slaaf Pseudolus die zijn vrijheid
probeert terug te winnen door zijn
jonge meester te helpen het buurmeisje het hof te maken.

Elke derde vrijdag van de maand kan
je zalig genieten van een recente
film op reuzenscherm en volle
geluidssterkte in de zachte zetels van
ipso facto.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
openluchtfilm • 20.00 - 22.00 uur •
ipso facto • 5 euro (inclusief drankje) •
speelduur 99 min • reservatie verplicht
• info en reservatie: 059 56 84 00 /
ram@oudenburg.be

Dienst Cultuur Stad Oudenburg • 20.00
uur • ipso facto • 2 euro •
info: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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comedy

// Vrijdag 13 maart

COMEDY PARADE
Drie comedians voor de prijs van één.
Zo’n aanbod klinkt toch te aanlokkelijk
om links te laten liggen? In Comedy
Parade brengen verschillende
comedians pure stand-up comedy
met elk hun eigen stijl en eigenheid.
Het geheel wordt aan elkaar gepraat
door een MC, de gastvrouw van dienst,
hier in Oudenburg door Soe Nsuki. We
hebben voor u de volgende line-up:
Jasper Posson, Amelie Albrecht en
Michael van Peel.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
20.30 uur • ipso facto • 15 euro VVK
(vanaf 14/01) / 18 euro ADD •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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comedy
// Vrijdag 25 september

COMEDY TRY-OUT JENS DENDONCKER
Jens Dendoncker probeert zijn nieuwe
show ‘Voor Dendoncker Thuis’ uit.
Jens speelt graag op veilig. Hij houdt
niet van verrassingen, bestelt op
restaurant altijd hetzelfde gerecht
(met dubbele portie frietjes) en
onbekende nummers laat hij steevast
overgaan op voicemail. Maar hij heeft
er genoeg van! Hij wil af van het juk
der routine want gewoontedieren
zijn nooit helden van eender welk
straf verhaal! De try-out heeft een
voorprogramma van Vincent Voeten
(20’).

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
20.30 uur • ipso facto • 15 euro VVK
(vanaf 14/01) / 18 euro ADD •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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comedy

// Vrijdag 27 november

THOMAS SMITH ‘DE JAREN VAN VERSTAND’
Na een succesvolle toer met ‘STRAK’
pruttelde en borrelde er bij Thomas
echter nog veel meer onder de
oppervlakte. Hij voelde de drang om
dieper te graven in wat de drijfveren
zijn van zijn beslissingen. Het was
tijd voor ‘De Jaren van Verstand’!
Opnieuw haalt Thomas 5-sterren
binnen met zijn voorstelling en ook
deze show wordt vol lof ontvangen
door programmatoren en publiek
in België en Nederland. Sociale
en spirituele beschouwingen
vlotjes gekoppeld aan alledaagse
gebeurtenissen en observaties.
Luchtige zaken als 2 cavia’s maar
evengoed maatschappelijke thema’s
als hongersnood, mensen met echte

problemen, onze voedselketen en een
piano! Deze show heeft geen pauze.

Dienst Cultuur Stad Oudenburg •
20.30 uur • ipso facto • 15 euro VVK
vanaf 14/01 / 18 euro ADD •
info en reservatie: 059 56 84 00 /
cultuur@oudenburg.be
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