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P R O G R A M M A 

Allereerst wenst het team van CC De Factorij jou van harte een gelukkig nieuwjaar. 
Een nieuw jaar, een nieuwe start, een nieuwe lading voorstellingen en activiteiten 
waaruit je kan kiezen, beste publiek. 

Ook in 2023 ben je van harte welkom in Zaventem voor een hartverwarmende portie 
cultuur. In dit krantje ontdek je het programma (februari tot juni) per genre en 
chronologisch. Er komt een nieuwe expo aan, prachtige fi lms en straf circus. Ook 
wondermooie theater- en dansvoorstellingen, gezellige familieactiviteiten, heerlijke 
muziek en een fl inke portie humor. 

Dat en nog veel meer vind je in CC De Factorij. Graag tot binnenkort!
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VINCENT DELBROUCK 
A FOOL’S PARADISE
VR 28 APR - VR 14 JUL ‘23

Cuba was vele jaren het toevluchtsoord van fotograaf 
Vincent Delbrouck. Vincent, bevlogen en koortsachtig op 
zoek naar innerlijke rust, schiep in het kleurrijke, bruisende 
en energieke land zijn eigen visuele universum. In plaats van 
de gekende toeristische plekken te fotograferen, werd hij 
meegezogen in het lokale leven door een groep jonge tieners 
die hij bij toeval in een parkje leerde kennen. Zij toonden 
hem hun verlangens en dromen, maar ook hun kapotte en 
dysfunctionele land. We zien beelden en collages boordevol 
kleur en jeugdige vrijheid, intieme vriendschappen en zwoele 
avonden. Korte opnamen waarin Vincent goed het tijdsperk 
van een generatie weet te vangen, maar ook emotionele 
afgronden waarin de fotograaf zichzelf helemaal zal verliezen.

Opening expo in aanwezigheid van de fotograaf
Iedereen welkom op de opening van de expo op vrijdag 28 
april om 19U00. De vernissage is gratis met reservatie.

WOORDSTORM POËZIEFESTIVAL MET O. A. JEROEN OLYSLAEGERS
 ZA 28 JAN ‘23

Eind januari start de Poëzieweek in Vlaanderen. Bij ons kan je op zaterdag 28 januari een driedelig 
programma ontdekken: na een poëtische lunch met Peter Holvoet-Hanssen onder accordeonbegeleiding, 
kan je de unieke lees- en kijkervaring Boek-steen-papier van Annelies Van Hullebusch beleven. Ten slotte 
stelt schrijver Jeroen Olyslaegers een avondprogramma samen met o.a. auteur en zangeres Nikkie van 
Lierop, multi-instrumentalist Eric Sleichim, dichter-performer Lotte Dodion en woordkunstenaar Hind 
Eljadid. Ontdek het programma op www.ccdefactorij.be

MIX & MATCH: ONTDEK 5 STRAFFE MAKERS
 ZA 11 MRT ‘23

Een avond vol bruisend talent, gedurfde acts en straf podiumwerk? Dat is Mix & Match! Je koopt 1 ticket 
en ontdekt 5 stra� e makers op 1 avond. Ontdek een programma vol gedurfd theater, dans en performance 
met als afsluiter een concert. Meer info zie pagina 3, 6 & 7.

MUSICAL: DE SIRENE VAN ENSOR 
WO 29 MRT T.E.M. ZA 1 APR ‘23

Traditiegetrouw vindt er tweejaarlijks een grootse musicalproductie plaats in Zaventem. De sirene van Ensor
brengt het levens- en liefdesverhaal van James Ensor, een van de meest mysterieuze schilders die ons land 
heeft gekend. Meer info zie pagina 7.

MOOOV FILMFESTIVAL 
DO 20 T.E.M. DI 25 APR ‘23

MOOOV Filmfestival heeft jarenlang een ijzersterke reputatie opgebouwd in het tonen en delen van 
fi lmische pareltjes uit alle uithoeken van de wereld. Meer info zie pagina 5.

B L I K V A N G E R S  2 0 2 3

E X P O

Woensdag  29/3/2023 - 20u
Donderdag 30/3/2023 - 20u
Vrijdag   31/3/2023 - 20u
Zaterdag  1/4/2023   - 20u

CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10
1930 Zaventem
Tickets: www.ccdefactorij.be 

Verhaal en tekst: Eva Bruyninckx
Muziek: Erik Van Geit Ill
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GIANNINA URMENETA OTTIKER 
WE KEPT ON DANCING LIKE IT DIDN’T MATTER
VR 27 JAN - ZA 8 APR ‘23

Giannina Urmeneta Ottiker toont rauwe zwart-witbeelden, 
met een vleug je kleur, die ze bewerkt, schaaft en in laag jes 
op elkaar legt. In haar fotografi sch werk onderzoekt ze wat 
herinneringen zijn en hoe deze functioneren. Wat doen 
herinneringen met je lichaam? Hoe slaat ons lichaam deze 
op en hoe dragen we deze met ons mee in ons verdere 
leven? Zoals een rariteitenkabinet zien we in haar werk een 
mengeling van exotische planten, menselijke lichamen, 
dieren en vreemdsoortige landschappen, vermengd met 
tekeningen van gebroken fi guren. 
Giannina groeide op in Peru, een land dat de voorbije 
decennia vaak af te rekenen kreeg met corruptie, moeilijke 
economische omstandigheden en politieke onrust. In dit 
land met zijn woelige geschiedenis waar heiligen en sjamanen 
ronddwalen en mensen van verschillende a� omst en kleur 
samen proberen te leven, dansen de mensen alsof elke dag 
hun laatste kan zijn.
  
Opening expo in aanwezigheid van de fotograaf 
Iedereen welkom op de opening van de expo op vrijdag 27 
januari om 19U00. De vernissage is gratis met reservatie.
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DO 2 MRT ‘23 | 20U00

CHARLOTTE DE GROOF  - CHARLIE BRAVO  +14J
Dit persoonlijke en zelfgeschreven verhaal gaat over een 
thema waarop momenteel nog een groot taboe rust: 
emotioneel misbruik binnen het gezin. Ondanks het 
zware thema is het een positieve en warme voorstelling 
over moed, hoop, jezelf durven zijn en het geluk vinden. 
Charlotte De Groof is bekend uit De Buurtpolitie.

€ 13 | € 11 | € 9 | € 12       

VR 21 & ZA 22 APR ‘23 | 20U30

TG STAN, DE ROOVERS, TONEELHUIS & THEATER ANTIGONE
ABOUT ELLY

Tg STAN duikt opnieuw in het oeuvre van de Iraanse 
fi lmmaker Asghar Farhadi. Deze keer met About Elly, 
volgens cinefi elen zijn beste fi lm ooit. Elf toneelspelers 
van verschillende generaties en a� omst – Iraaks, Iraans, 
Nederlands, Belgisch, Afghaans – creëren een voorstel-
ling over twijfel, vriendschap, eer en verraad.

€ 20 | € 16 | € 10 | € 19       

T H E A T E R

D A N S
VR 3 FEB ‘23 | 20U00

TONEELHUIS / BENJAMIN ABEL MEIRHAEGHE
ODE TO A LOVE LOST  +16J

Met een verloren liefde als motor, een krater als landschap 
en zijn dubbel gevoel tegenover de westerse normen zoekt 
Meirhaeghe in deze eigenzinnige dansvoorstelling naar 
bevrijding. Ode to A Lost Love is genoemd naar het 
gelijknamige lied van singer-songwriter Finn Ronsdorf, die 
ook voor de livemuziek zorgt.

€ 20 | € 18 | € 15 | € 19

ZA 11 MRT ‘23 | 21U00

BÉRENGÈRE BODIN - VOOR DANIËLLA

Een dans als persoonlijk cadeau. Een korte solo. Op de 
tonen van Bach en Mina, en met de Nelken-line van Pina 
Bausch in het achterhoofd, zet Bérengère de enorme 
veerkracht en liefde van Daniëlla om in een dansante versie 
van haar leven.

Ticket Mix & Match: € 16 | € 14 

PeriferiK staat voor de samenwerking tussen het Kaaitheater, Westrand, CC Strombeek en CC 
De Factorij, waarmee we het publiek een nog ruimer, diverser en completer cultuuraanbod 
presenteren, over de grenzen heen van de Vlaamse rand. Tickets en info: www.ccdefactorij.be

VR 3 FEB '23 TONEELHUIS & BENJAMIN ABEL 
MEIRHAEGHE ODE TO A LOVE LOST

VR 17 FEB '23 BERLIN THE MAKING OF BERLIN

VR 21 & ZA 22 APR '23 TG STAN / DE ROOVERS / TONEEL-
HUIS / THEATER ANTIGONE ABOUT ELLY

P E R I F E R I K
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VLIEG 
Vlieg wil families meer goesting geven in cultuur. Vlieg wijst de hele familie de weg naar muziek, 
theater, film, dans en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten.

TAALICONEN
Wil je Nederlands oefenen? De taaliconen geven het niveau van de voorstelling aan:

Niveau 1: Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel Nederlands.  
Toch wil je graag aan een activiteit meedoen. Dat kan.

Niveau 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands,  
maar je durft nog niet zo goed te praten. 

Niveau 3: Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.  
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.

Niveau 4: Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.  
Je moet weinig inspanningen doen om de taal te begrijpen.  
Je kan aan alle activiteiten meedoen.

TOERNEE MONDIAL, JONGVOLWASSENEN, BIJ DE BUREN
Toernee Mondial is het initiatief om met gelijkgestemde zielen uit de Vlaamse Cultuurcentra 
en andere concertpodia een netwerk van zalen en podia op te starten ter bevordering van de 
wereldmuziek en internationale visuele humor. Bedoeling is het realiseren van internationale 
tournees om anders ‘onbereikbare’ groepen te kunnen voorstellen aan een Vlaams publiek.

CC De Factorij heeft oog voor jongvolwassenen en tipt een aantal straffe voorstellingen 
specifiek voor jongeren.

CC De Factorij heeft erg fijne buren en wil de krachten met de collegae cultuurcentra bundelen 
om het publiek uit de regio zoveel mogelijk rijke cultuurervaringen te laten beleven. Voor seizoen 
2017-2018 zet CC De Factorij graag een aantal dansvoorstellingen van CC Strombeek in de 
kijker. Tickets en info vind je terug op www.ccstrombeek.be.
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We vermelden de prijzen in de brochure altijd in deze volgorde: standaardprijs | vriendenprijs | -26j | +65j 
Bij familievoorstellingen gelden twee prijzen: -12j | standaardprijs

C
C

D
E

F
A
C
T
O
R
I
J

WO 1 MRT ‘23 | 20U00

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER - DE POEPA  +16J  
André, weduwnaar, vader van twee dochters, merkt dat 
er iets aan het veranderen is: alsof hij gaatjes in zijn 
geheugen heeft … Hij doet tegenover zijn oudste 
dochter alsof alles in orde is. Een verrassend stuk, 
komisch ook, maar genadeloos: een oude man op zoek 
naar zichzelf in een wereld die langzaam uitdooft.

€ 18 | € 16 | € 15 | € 17          

ZA 11 MRT ‘23 | 19U30

FEMKE VAN DER STEEN - MATER 
Mater is straf en energiek theater, gebracht door zeven 
jonge vrouwen die zich met vijf verhalen bewegen door 
verleden en heden en zich een alternatieve toekomst 
voorstellen. Ze verkennen hun angsten én de angsten 
die de maatschappij heeft voor hen, het vrouwelijke, 
het natuurlijke en het chaotische.

Ticket Mix & Match: € 16 | € 14                  

PERIFERIKCC STROMBEEK - GRIMBERGEN

ACTRICE CHARLOTTE DE GROOF OVER CHARLIE BRAVO 
“We onderschatten hoeveel mensen met trauma’s te maken 
krijgen. Voor mij is een trauma de gebeurtenis waarbij je jezelf 
niet mag zijn, afgewezen wordt. Het wordt problematisch als je het 
gevoel hebt dat je niet meer kunt praten, niet meer kunt 
benoemen wat je voelt. Wist je dat emotioneel misbruik veel vaker 
voorkomt dan fysieke verwaarlozing?”

Lees het volledige interview met Charlotte op www.ccdefactorij.be 

VR 17 FEB ‘23 | 20U30

BERLIN - THE MAKING OF BERLIN
The making of Berlin is een portret van een stad, 
gebouwd rond het levensverhaal van een orkestregisseur 
bij de Berliner Philharmoniker. Een man die liefst terug 
zou gaan in de tijd om een onafgewerkt hoofdstuk uit 
zijn leven te voltooien. BERLIN engageert zich, met 
o.a. Opera Ballet Vlaanderen en Klara, om de man bij 
te staan in het realiseren van zijn droom. Gaandeweg 
vinden ze echter barsten in zijn verhaal ...

€ 18 | € 15 | € 10 | € 17       

ZA 11 FEB ‘23  | 20U00

DE HOE - VECHTSTUK
Vechtstuk begint meteen met een knal: een kletterende 
ruzie tussen een koppel. Hoe praat je terug met elkaar 
nadat het onzegbare gezegd is? Kan er nog iets van 
medemenselijkheid groeien? Of liefde? Met o.a. Greg 
Timmermans. Hij speelde de hoofdrol in Ben X en deed 
mee in Loslopend Wild.

€ 15 | € 13 | € 12 | € 14       

PERIFERIKWESTRAND - DILBEEK

MIX & MATCH

DO 4 MEI ‘23 | 20U00

AÏCHA CISSÉ, AMINATA DEMBA 
& FRÉDÉRIQUE LECOMTE / KVS - C.A.T.C.H

Bam! Pow pow! Wham! Zet je schrap voor een wervel-
wind aan fl itsende monologen, blinkende kostuums en 
theatrale gebaren. Demba en Cissé treden in C.A.T.C.H. 
(Coalition Against Type Casting Horror) in de ring voor 
het gevecht van hun leven. In die ruimte die voor even 
van hen is, doen ze een poging om zich als zwarte 
actrices en vrouwen te bevrijden van de vele keurslijven 
die hen worden opgedrongen.

€ 15 | € 13 | € 12 | € 14       
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PERIFERIK

NIEUWE DATUM FC BERGMAN - 
THE SHEEP SONG: 15 & 16 DEC ‘23
De twee voorstellingen van The Sheep Song
op 12 & 13 mei worden, wegens praktische 
redenen van het gezelschap, verplaatst. 
Gelukkig vonden we nieuwe speeldata zodat 
de productie toch nog in 2023 kan spelen, 
namelijk op 15 en 16 december. De 
tickethouders werden op de hoogte gebracht 
en krijgen als eerste de kans om hun ticket 
om te zetten naar de nieuwe datum.

TIP VAN COLLEGA JASPER: C.A.T.C.H 
“In Coalition Against Type Casting Horror oftewel C.A.T.C.H spelen 
Aminata Demba en Aïsha Cissé alles. En dat mag je letterlijk 
nemen. Ze strijden namelijk tegen rollenpatronen in theater- en 
fi lmwereld die acteurs en actrices vaak in stereotypen duwt. 
Schluss damit! Strijd je mee?”

Lees de andere tips van Jasper op www.ccdefactorij.be 
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ZO 19 FEB ‘23 | 11U00 & 14U00

ESMÉ BOS & BART VOET - DIERENLIED  +2,5J
Een ode aan het dier. Met zelfgeschreven en bestaande 
dierenliedjes in verschillende talen. De liedjes worden 
gezongen in het Nederlands, Spaans, Engels, Roemeens, 
Arabisch, Portugees, Duits, … . Er worden steeds andere 
instrumenten bovengehaald en de fantasie van de kleintjes 
wordt gestimuleerd door de vrolijke en soms grappige 
animatiebeelden van dieren op een scherm. 

€ 12 | € 7                            
     

GRATIS KINDEROPPAS & KNUTSELWORKSHOP BIJ
FAMILIEVOORSTELLINGEN
KINDEROPPAS: Is een van je kindjes jonger/ouder dan de aangeduide leeftijdsgrens 
van een familiefi lm of -voorstelling? Terwijl je met de rest van het gezin van de 
voorstelling geniet, is je kind in goede handen bij de kinderoppas. We richten in de foyer 
een knusse hoek in en schakelen enthousiaste babysitters van de Gezinsbond Groot-
Zaventem in. Voor meer informatie en reservatie mail naar info@ccdefactorij.be.
KNUTSELWORKSHOP: Na een familievoorstelling kunnen kinderen, met of zonder 
hun ouders, creatief aan de slag. Inge en Joke van Ramsaman bedenken een fi jne
knutselworkshop in het thema van de voorstelling. Deelnemen is gratis en je hoeft 
vooraf niet te reserveren.

F A M I L I E

WO 12 APR ‘23 | 15U00

THEATER ARTEMIS & THEATER BASEL - RUZIE 6+  +6J
In deze voorstelling, die het nergens mee eens is, zie je 
overal confl icten. Tussen de personages, tussen het decor 
en de personages, tussen de acteurs en de kostuums, 
tussen de voorstelling en het publiek. Is het mogelijk dat 
er zo veel confl icten zijn dat er uiteindelijk niets meer is 
om ruzie over te maken? Theater Artemis maakt theater 
dat verstoort en verstoord wordt.

€ 12 | € 7                       

ZO 5 FEB ‘23 | 15U00

KAPITEIN WINOKIO - HALLO AARDE!  +3J

In deze muzikale theatershow gaan Kapitein Winokio en 
zijn bemanning naar de ruimte om van daaruit onze aarde 
te inspecteren. Vanuit zijn ruimteschip bestudeert en 
bezingt hij de uitdagingen én de gigantische schoonheid 
van onze wereldbol. De Kapitein neemt alle Kampioenen 
mee op een wonderlijke reis in een baan rond de aarde.
             
€ 16 | € 12                                     

ZA 25 FEB ‘23 | 14U00   
VAKANTIEFILM - YUKU EN DE HIMALAYABLOEM  +5J

Yuku, het oudste kind uit een grote muizenfamilie, moet 
de voedselvoorraad bewaken. Maar ze luistert liever naar 
verhalen van haar ukelele spelende oma. Wanneer het 
einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku op een 
muzikale zoektocht naar de eeuwig lichtgevende Himalaya-
bloem, zodat oma die kan meenemen op haar ‘laatste reis’.

€ 7 | € 6 | € 4 | € 5                    

ZO 23 APR ‘23 | 9U00: ONTBIJT (optioneel) & 10U30: FILM   
ONTBIJTFILM - STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL   +5J

Stap Maar Op Mijn Bezemsteel, de verfi lming van het 
gelijknamige boek van Julia Donaldson, is ondertussen 
10 jaar oud maar heeft nog niets van zijn charme 
verloren. Het magische verhaal van de lieve heks met 
het grote hart is een klassieker die je moet gezien 
hebben! De hoofdfi lm wordt aangevuld met vier
gloednieuwe kortfi lms over vriendschap.

Film: € 7 | € 6 | € 4 | € 5    Ontbijt: € 8 | € 6                   
        

ZA 22 APR ‘23 | 11U00 & 15U00   
THEATER DE SPIEGEL - ALLEMAAL BEESTJES  +1,5J

Insecten spreken tot de verbeelding. In Allemaal beestjes
worden oude fi lmfragmenten van insecten op allerlei 
manieren geprojecteerd. Plastische objecten, geïnspireerd 
op de insectenwereld, verrijken de voorstelling. Een 
harpiste en violiste zorgen live voor een zoemende 
begeleiding. Een multimediaal ciné-concert.

 € 12 | € 7

THEATERMAKER JETSE BAETELAAN OVER RUZIE 6+ 
“De start van mijn carrière als theatermaker was een beetje 
atypisch. Ik kan namelijk niet goed tegen confl ict en drama, de 
basis van theater. Ik ben confl ictvermijdend. Daarom vind je in 
mijn voorstellingen, of toch diegene die ik in het begin maakte, 
amper confl icten. Zeker niet tussen de personages. Maar nu dacht 
ik: ik ga een voorstelling maken die uitsluitend uit confl ict bestaat. 
De confl ictvermijdende regisseur gaat een voorstelling maken over 
ruzie, dat is eigenlijk de mop in het kort.”

Lees het volledige interview met Jetse op www.ccdefactorij.be 

TIP VAN COLLEGA EVA: ALLEMAAL BEESTJES 
“Ik nam vorig seizoen mijn vriendinnen met jonge kinderen mee 
naar Labotanik van Theater De Spiegel. Wat een ontdekkingsreis 
voor mijn gezelschap: de allerkleinsten keken hun ogen uit en 
lieten zich verrassen door klanken, objecten en texturen. En wij 
keken met veel amusement naar de verbazende blikken van de 
kindjes. Hartverwarmend. In Allemaal beestjes komen er projecties 
en beelden bij. Ik ben benieuwd hoe de kinderen daarop reageren.”

Lees de andere tips van Eva op www.ccdefactorij.be 
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Dinsdag = fi lmdag. We verwennen fi lmlie� ebbers met bekende en minder bekende fi lms. Dankzij de nieuwste technieken geniet je van een superieure beeldkwaliteit en surroundysteem.
 Ook families kunnen kiezen uit een mooi aanbod vakantie- en ontbijfi lms. Ontdek ze hier!

Prijs fi lmticket: € 7 | € 6 | € 4 | € 5

F I L M

DI 10 JAN ‘23 | 20U00

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING  
Wanneer Alithea, een rondreizende professor, in een souvenirwinkeltje 
een fl acon koopt en deze per ongeluk openbreekt, gaat er letterlijk 
een nieuwe wereld voor haar open. Tilda Swinton en Idris Elba spelen 
de hoofdrollen in dit romantisch sprookje dat doet nadenken over de 
kracht van verhalen.

DI 24 JAN ‘23 | 20U00

PICCOLO CORPO  
Agata bevalt rond het jaar 1900 in Italië van een doodgeboren kindje. 
Omdat het meisje nog niet gedoopt was, mag ze niet begraven worden
in gewijde grond. De enige hoop is dat het kleine lichaampje even 
terug tot leven wordt gewekt om alsnog te kunnen dopen. Een intens 
en ijzersterk portret van rouw, hoop, (bij)geloof en vrouwelijke kracht. 

DRAMA

DI 31 JAN ‘23 | 20U00

CLOSE  
Lukas Dhonts opvolger van Girl geeft een gevoelige en empathische 
kijk op een vriendschap tussen twee jongens van dertien. Tot een 
ondenkbare gebeurtenis de twee volledig uit elkaar drijft. Een 
ontroerende fi lm die de Grand Prix won in Cannes.

DRAMA 

DI 7 FEB ‘23 | 20U00

BROKER  
Twee mannen verdienen goed geld aan het stelen van ter vondeling 
gelegde baby’s, om ze vervolgens aan te bieden op de adoptiemarkt. 
Wanneer een moeder terugkomt op de beslissing om haar baby af te 
staan, ontdekt ze deze illegale praktijk. Overspoeld door gevoelens 
besluit ze toch mee te helpen bij de zoektocht naar geschikte ouders 
voor haar kind. 

DRAMA 

DI 14 FEB ‘23 | 20U00

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE  
Een hartverwarmende tragikomedie over de gepensioneerde lerares 
Nancy (Emma Thompson) die, na het overlijden van haar man, op 
zoek gaat naar de mysteries van haar eigen lichaam. Ze schakelt 
hiervoor de sexy sekswerker Leo Grande in. Langzaam maar zeker 
groeit Nancy’s seksuele zelfverzekerdheid.

KOMEDIE 

FANTASY / ROMANTIEK

DI 17 JAN ‘23 | 20U00

DRII WINTER  
Hardwerkende landbouwer Marco leert in een Alpendorp de jonge 
moeder Anna kennen. Ze trouwen, maar van wittebroodsweken is er 
geen sprake. Na een motorongeval blijkt dat Marco een hersentumor 
heeft die zijn gedrag stilaan verandert. 

DRAMA DI 7 MRT ‘23 | 20U00

ZILLION  
1997. Computergenie Frank Verstraeten is klein van gestalte, maar 
groots in zijn ambities. Met megadiscotheek Zillion bouwt hij in 
Antwerpen de place to be voor uitgaand Vlaanderen en ver daarbuiten. 
Frank paradeert er met Vanessa, de mooiste vrouw van België, terwijl 
pornokoning Dennis Black Magic voor de pikante acts zorgt. Frank 
wordt even beroemd en berucht als z’n discotheek, maar trapt daarbij 
al te vaak op de verkeerde tenen.

  

BIOGRAFIE / DRAMA

DI 28 FEB ‘23 | 20U00

DE 8 BERGEN  
Pietro en Bruno, een stadsjongen en een berg jongen, wonen in de 
Alpen en zijn al vrienden sinds ze elf zijn. Terwijl Bruno trouw blijft aan 
zijn berg, trekt Pietro de wereld rond. Naar de roman Le otto montagne
van Paolo Cognetti. 
Deze fi lm is gratis voor vrijwilligers van de gemeente Zaventem!

DRAMA

ZA 25 FEB ‘23 | 14U00   
VAKANTIEFILM - YUKU EN DE HIMALAYABLOEM  +5J

Yuku, het oudste kind uit een grote muizenfamilie, moet 
de voedselvoorraad bewaken. Maar ze luistert liever naar 
verhalen van haar ukelele spelende oma. Wanneer het 
einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku op een 
muzikale zoektocht naar de eeuwig lichtgevende Himalaya-
bloem, zodat oma die kan meenemen op haar ‘laatste reis’.

    

ANIMATIEFILM

MOOOV FILMFESTIVAL - DO 20 TOT DI 25 APRIL
In Zaventem hoef je niet steeds een vliegtuig te nemen om de 
wereld te zien. Integendeel, CC De Factorij brengt met het 
MOOOV Filmfestival de wereld dichterbij en presenteert je 
deze op groot scherm in onze comfortabele cinemazitjes mét 
surround geluidssyteem.

Zes avonden lang voeren we je mee naar verschillende 
uithoeken van de planeet om meeslepende en ontroerende 
verhalen te bekijken.

Het volledige programma kan je vanaf midden februari terugvinden op onze website. 

We lichten al een tipje van de sluier op met de Pakistaanse inzending voor de Oscar 
voor Beste Internationale Film Joyland.

JOYLAND 
Joyland is het oudste pretpark van Lahore in Pakistan. Haider en zijn 
vrouw komen er graag hun zorgen even vergeten. Ze wonen samen 
met de hele familie van zijn broer. In dit huis waar iedereen leeft 
onder de blikken van anderen wordt Haider gevraagd een baan te 
zoeken en vader te worden. Op de dag dat hij een baan krijgt in een 
cabaretshow, raakt hij in de ban van Biba, een sensuele danseres. 
Haider wordt heen en weer geslingerd tussen zijn verlangens, de 
bevelen die op hem wegen en de roep van de vrijheid.

En ook voor de families is er een aanbod met al zeker deze ontbijtfi lm:

ONTBIJTFILM - STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL  +5J 

Stap Maar Op Mijn Bezemsteel, de verfi lming van het 
gelijknamige boek van Julia Donaldson, is ondertussen 10 jaar 
oud maar heeft nog niets van zijn charme verloren. Het 
magische verhaal van de lieve heks met het grote hart is een 
klassieker die je moet gezien hebben! De hoofdfi lm wordt 
aangevuld met vier gloednieuwe kortfi lms over vriendschap.
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DO 27 APR ‘23 | 20U00

WIM HELSEN - NIET MIJN APEN, NIET MIJN CIRCUS  +16J
Eenvoudige vragen vragen om ingewikkelde antwoorden. Dat 
treft: Wim Helsen bulkt van radicale, geheimzinnige en 
willekeurige antwoorden. Hij deelt die graag met jou, omdat hij 
je vriend is. Je eerlijke, echte, beste vriend. Luister, hij lijkt iets 
te zeggen: “Niet mijn apen, niet mijn circus.”

€ 24 | € 22 | € 20 | € 23          

VR 5 MEI ‘23  | 20U00

NELE BAUWENS - EEN CABARETVOORSTELLING VAN NELE 
BAUWENS  +16J

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag 
plukkend, swingend en zingend. Tot de geschiedenis kwam 
aankloppen en de buren ook. Met humor en weemoed, met 
warmte, liefde en sprankelende spitsheid vertelt Nele over 
de wereld waarin we leefden en over een nieuwe die geboren 
wordt: een niet geheel virusvrije wereld, met één mensdom en 
één dierenrijk, die elkaar bestuderen en van elkaar leren. 

€ 16 | € 14 | € 13 | € 15       

H U M O R

VR 9 JUN ‘23 | 20U00

VEERLE MALSCHAERT - JE SUIS PIPPI (DANS LE KAKKA)  +16J
Iedereen heeft Pippi in zich. Niet enkel in je blaas, maar 
ook in ‘Langkous-termen’. Veerle Malschaert volgt, net 
als Pippi, haar eigen parcours en laat zich als artiest niet 
in een vakje duwen of aan banden leggen door labels. 
Ze ontwikkelde een uniek genre dat je nog het best kan 
omschrijven als troostende comedy, een genre waar 
Veerle als comédienne ondertussen gerust haar patent 
op mag nemen.

€ 14 | € 12 | € 11 | € 13       

DO 16 & VR 17 MRT ‘23 | 20U00

LIEVEN SCHEIRE - ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I.)  +16J  

In deze show maak je op een entertainende manier kennis met de 
nieuwe superheld van de technologie: AI. Je krijgt een blik op hoe 
het allemaal werkt, wat het nu al kan en wat het in de toekomst zal 
kunnen. Een eerste ontmoeting met iets wat binnenkort misschien 
je nieuwe vriend, butler, adviseur, psycholoog, personal trainer of 
beschermengel wordt: artifi ciële intelligentie.

€ 27 | € 24 | € 23 | € 26           

W O O R D
ZO 19 FEB ‘23 | 10U30

SIMONE ATANGANA BEKONO - SCHRIJVERS OP ZONDAG 
We verwelkomen Simone Atangana Bekono (1991). Ze studeerde 
in 2016 af aan Creative Writing ArtEZ met een bundeling van 
gedichten en brieven: Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Haar 
debuutroman Confrontaties – over de zwarte, 16-jarige Salomé 
die in een jeugddetentiecentrum terechtkomt nadat zij twee 
klasgenoten heeft mishandeld – stond op de shortlist van de 
Libris Literatuurprijs 2021.

€ 7 | € 6 | € 5 | € 7              

ZO 4 JUN ‘23 | 10U30

LIZE SPIT - SCHRIJVERS OP ZONDAG 
In 2016 verscheen Lize Spits (1988) debuutroman Het Smelt, 
waarvan meer dan 200 000 exemplaren werden verkocht. Het 
boek werd vertaald in twaalf landen en in 2023 zal de fi lm in 
première gaan op het prestigieuze Sundance Film Festival. Het 
boek won de Bronzen Uil, de Boekhandelsprijs, de Hebban-
Debuutprijs, werd NRC boek van het jaar en haalde de shortlist 
van de Libris Literatuurprijs en de Premio Strega Europeo. In 
december 2020 verscheen haar tweede roman Ik ben er niet en 
in 2023 mag Lize het Boekenweekgeschenk schrijven.

€ 7 | € 6 | € 5 | € 7          

WACHTLIJST

C I R C U S
WO 22 FEB ‘23 | 19U00

COLLECTIF MALUNÉS / VINCENT BRUYNINCKX & VEJDE GRIND
H O M A N (voor iedereen vanaf 8J)  

In H O M A N spelen twee acrobaten hun lichamelijke 
verschillen goed uit: Vejde is een kolos van 1m90 met 
het lichaam van een Zweedse holbewoner, Vincent is 
een pluimgewicht met een frêle lichaamsbouw. De kolos 
en het pluimgewicht keren terug naar het begin van het 
mensdom. Samen brengen ze verblu� ende acrobatie 
met een metalen ring. Circus van een schoonheid en 
kracht dat je zelden ziet.

€ 14 | € 12 | € 10 | € 13        

TIP VAN VRIJWILLIGER LUC: NELE BAUWENS 
“Nele Bauwens is een fantastische madam die de pannen van 
het dak swingt. Herinner je nog de mamboband Tattoo del Tigre 
waar ze vaste zangeres was? Of recenter nog het concert Jukebox 
2020 in CC De Factorij samen met Lucas Van den Eynde en Tine 
Emrechts. Ik ben heel benieuwd naar haar solovoorstelling.”

ZA 11 MRT ‘23 | 19U00

COMPAGNIE PILOLABO - L’H.A. 
L’H.A dat is fragmenten en impressies van de voorstelling 
Les Hommes Andersom waarin circus en dans verweven
worden. Een voorstelling die je niet moet begrijpen, maar 
waarbij je jou laat overrompelen door beelden, muziek 
en materialen. Compagnie Pilolabo wil wat gegeven is 
anders laten bekijken en daarop verder bouwen zodat er 
iets nieuws tot stand komt.

Ticket Mix & Match: € 16 of € 14 (-26J)        

MIX & MATCH

CIRCUSARTIEST VINCENT BRUYNINCKX OVER H O M A N 
“Mensen schrikken ervan hoe zwaar onze ring weegt – naargelang 
je lengte en gewicht zo’n 15 à 20 kg – en hoe moeilijk het is om 
een schijnbaar eenvoudig voorwerp te laten bewegen zoals jij dat 
wil. Vejde en ik vinden het net interessant om te ontdekken hoe 
de roue cyr ons kan laten bewegen. En te onderzoeken hoe we ons 
kunnen onderscheiden met een ‘eenvoudige’ ring.”

Lees het volledige interview met Vincent op www.ccdefactorij.be 

TIP VAN COLLEGA LIES: SCHRIJVERS OP ZONDAG - LIZE SPIT 
“Als boekenwurm én fi lmlie� ebber kijk ik dubbel zo hard uit 
naar de komst van Lize Spit. Haar roman Het Smelt was een heel 
aangrijpend en meeslepend boek. De fi lm moet ik nog zien, maar 
ook deze staat al op mijn verlanglijst om bij ons te programmeren. 
Ik ben erg benieuwd om haar horen te vertellen over haar werk en 
leven. Ze is nog erg jong, maar schrijft met enorm veel maturiteit 
en is volgens mij een van onze grote Vlaamse schrijversbeloften.”

Je vindt nog meer tips van Lies op www.ccdefactorij.be 

WACHTLIJST

Lees nog meer tips van vrijwilliger Luc op www.ccdefactorij.be 
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VR 10 FEB ‘23 | 20U00

SVÄNG - TMON ON STAGE 
De thuisbasis van dit (mond-)harmonicakwartet ligt in Finland. 
Sinds de oprichting van Sväng brengt de groep naast originele 
composities ook traditionele Finse deuntjes. Ontdek zelf hoe 
opzwepend, onweerstaanbaar en vurig de basharmonica klinkt. 
Sväng bewijst dat de harmonica een groot bereik heeft en dat je 
met dit instrument elke stijl tot zijn recht kan laten komen. 

€ 17 | € 14 | € 13 | € 16

M U Z I E K
HARMONICA

ZA 18 FEB ‘23 | 20U00

SANDRINE, SOFIE, MO HARCUM & STEF GUSTAPH 
A TRIBUTE TO MARVIN GAYE      

Midnight Love, Marvin Gaye’s fi nale en meest succesvolle
studioplaat, viert zijn 40e verjaardag. In 1981 komt Marvin
Gaye in Oostende ontsnappen aan de neerwaartse spiraal 
in zijn leven. De Belgische kust wordt een nieuwe thuis voor 
Marvin. Hij schrijft er zijn meesterwerk Sexual Healing, wat 
zorgt voor een heropleving van zijn carrière. Mo Harcum, Stef 
Gustaph, Sandrine en Sofi e belichten het volledige oeuvre 
van Gaye met een focus op de Midnight Love periode.

€ 18 | € 15 | € 14 | € 17

SOUL

ZA 10 JUN ‘23 | 20U00

JULIEN LIBEER & BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA       
Julien Libeer is een toonaangevende klassiek pianist in België. 
Sinds hij op twintig jarige leeftijd de prestigieuze Juventusprijs 
ontving, is hij door binnen- en buitenlandse pers geprezen. Samen 
met het Belgian National Orchestra en de Griekse dirigent 
Dyonisis Grammenos stelt Libeer een uniek programma samen 
op maat van CC De Factorij met werk van de Franse grootheden 
Claude Debussy en Maurice Ravel.

€ 30 | € 27 | € 20 | € 29

KLASSIEK

VR 3 MRT ‘23 | 20U00

PIETER EMBRECHTS, NOÉMIE SCHELLENS & 
MAARTEN VANDENBEMDEN - LA SERENATA       

La Serenata is een poëzie- en operaconcert waarin de liefde in 
al zijn grillen en gedaanten bezongen wordt. Sopraan Noémie 
Schellens en gitarist Maarten Vandenbemden brengen 
meeslepende opera-aria’s. Pieter Embrechts is de zanger van 
dienst met prachtige liefdesgedichten, -verhalen en -songs. 
Samen brengen ze een lofzang op het leven en de liefde in de 
goddelijke setting van de prachtige Sint-Martinuskerk.

€ 23 | € 20 | € 19 | € 22                          

ZA 18 MRT ‘23 | 20U00

LES SHEIKHS SHIKHATS & B’NET CHAABI
Vurige melodieën, betoverende zang, verblu� ende koper-
blazers en een explosieve chaabi groove. De Sheikhs 
Shikhats & B’net Chaabi bedwelmen je met de kracht 
en schoonheid van een verborgen muzikale en poëtische 
traditie. Je hoort meerstemmige bewerkingen van klassieke 
liederen op jazzarrangementen, ondersteund door trance-

achtige ritmes. Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi gieten zo het authentieke gevoel van 
verbondenheid in een hedendaags jasje.

€ 18 | € 15 | € 14 | € 17

KLASSIEK 

JAZZ / MAROKKAANSE ZANG

ZA 4 MRT ‘23 | 20U00

NAIMA JORIS - THEATERTOUR 
Naima Joris debuteerde in 2021 met een titelloze EP. Daarop 
staan vijf intense songs die de pijn en het verdriet bij het 
verlies van iemand dierbaar een plaats proberen te geven. 
De titel van Radio 1 Belpopbelofte en een MIA-nominatie 
zijn maar enkele van de hoogtepunten die volgden. In 2022 
bracht Naima haar eerste album While The Moon uit. Samen 
met haar band brengt ze een intieme set, songs die raken en 
troosten. Een avond die je niet onbewogen zal laten.

€ 18 | € 15 | € 14 | € 17                       

ZA 11 MRT ‘23 | 21U15

BLOND
De girlband BLOND maakt synthpop in het Nederlands met 
een boodschap en een dosis humor. Ze wonnen in 2022 de 
Nekka-wedstrijd en werden in de zomer geselecteerd voor 
Jong Muziek op Theater aan Zee (Oostende).

Ticket Mix & Match: € 16 | € 14 (-26J)  

    

VR 2 JUN ‘23 | 20U00

STEF BOS - BITTERLIEF 
Een van onze favoriete Nederbelgen komt zijn nieuwste album 
Bitterlief voorstellen in CC De Factorij. Nieuwe songs van een 
oude ziel die op avontuur ging met een paar muzikale kornuiten 
en de studio indook met alleen stem, piano en gitaar als vertrek-
punt. Op die fundamenten werd gebouwd met woorden over tijd,  
liefde, vechtlust, schoonheid, weemoed en verlichting.

€ 24 | € 21 | € 20 | € 23                          

POP-ROCK / JAZZ 

NEDERLANDSTALIG / SYNTHPOP

NEDERLANDSTALIG 
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VLIEG 
Vlieg wil families meer goesting geven in cultuur. Vlieg wijst de hele familie de weg naar muziek, 
theater, film, dans en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten.

TAALICONEN
Wil je Nederlands oefenen? De taaliconen geven het niveau van de voorstelling aan:

Niveau 1: Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel Nederlands.  
Toch wil je graag aan een activiteit meedoen. Dat kan.

Niveau 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands,  
maar je durft nog niet zo goed te praten. 

Niveau 3: Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.  
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.

Niveau 4: Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.  
Je moet weinig inspanningen doen om de taal te begrijpen.  
Je kan aan alle activiteiten meedoen.

TOERNEE MONDIAL, JONGVOLWASSENEN, BIJ DE BUREN
Toernee Mondial is het initiatief om met gelijkgestemde zielen uit de Vlaamse Cultuurcentra 
en andere concertpodia een netwerk van zalen en podia op te starten ter bevordering van de 
wereldmuziek en internationale visuele humor. Bedoeling is het realiseren van internationale 
tournees om anders ‘onbereikbare’ groepen te kunnen voorstellen aan een Vlaams publiek.

CC De Factorij heeft oog voor jongvolwassenen en tipt een aantal straffe voorstellingen 
specifiek voor jongeren.

CC De Factorij heeft erg fijne buren en wil de krachten met de collegae cultuurcentra bundelen 
om het publiek uit de regio zoveel mogelijk rijke cultuurervaringen te laten beleven. Voor seizoen 
2017-2018 zet CC De Factorij graag een aantal dansvoorstellingen van CC Strombeek in de 
kijker. Tickets en info vind je terug op www.ccstrombeek.be.

TOERN
EE  MONDIA
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We vermelden de prijzen in de brochure altijd in deze volgorde: standaardprijs | vriendenprijs | -26j | +65j 
Bij familievoorstellingen gelden twee prijzen: -12j | standaardprijs
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WO 29 MRT T.E.M. ZA 1 APR ‘23 | 20U00

DIENST CULTUUR ZAVENTEM, KUNSTACADEMIE ZAVENTEM & 
CC DE FACTORIJ- DE SIRENE VAN ENSOR       

Met De Sirene van Ensor staat er voor de eerste keer een volledig 
Zaventemse creatie op het podium van CC De Factorij. De 
musical brengt het levens- en liefdesverhaal van James Ensor, een 
van de meest mysterieuze schilders die ons land heeft gekend. 
Verrassende kostuums, spectaculaire decors en originele muziek 
zullen ervoor zorgen dat je twee uur lang ergens vertoeft tussen 
Oostende en de hemel, zowel boven als onder water …

€ 20 | € 16 | € 12               Inwoners Zaventem: € 17 | € 14 | € 12
Woensdag  29/3/2023 - 20u
Donderdag 30/3/2023 - 20u
Vrijdag   31/3/2023 - 20u
Zaterdag  1/4/2023   - 20u

CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10
1930 Zaventem
Tickets: www.ccdefactorij.be 

Verhaal en tekst: Eva Bruyninckx
Muziek: Erik Van Geit Ill
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MUSICAL

VR 28 APR ‘23 | 20U00

THE KING’S SINGERS - SONGBIRDS 
Liedjes van hedendaagse ‘songbirds’ - zangers en songwriters die 
met hun bepalende stemmen en muzikale ideeën de geschiedenis 
van de populaire muziek hebben veranderd zoals The Beatles, 
Fleetwood Mac maar ook Ravel, Poulenc & Schubert komen aan 
bod. The King’s Singers zijn wereldvermaard. Al ruim vijftig jaar 
is het niveau onveranderd hoog: twee Grammy Awards en een 
Emmy behoren tot de vele onderscheidingen.

€ 27 | € 24 | € 23 | € 26                          

KOOR

Lees het volledige interview met Zjef op www.ccdefactorij.be 

TIP VAN VRIJWILLIGER STEFANIE: NAIMA JORIS 
“Ik kende haar muziek niet, maar hoorde enkele nummers spelen 
in de foyer toen ik in het CC was als vrijwilliger. Ik wilde weten 
van wie die muziek was! Een vriend van mij zag haar onlangs op 
Feeërieën en vatte het samen als ‘een warm dekentje dat je over je 
trekt wanneer je het koud hebt’. Dat maakt me nieuwsgierig!”

Je vindt nog meer tips van Stefanie op www.ccdefactorij.be 

ZJEF STRUYVEN VAN TERMINAL T OVER GRENZELOOS LOKAAL 
“Met GrenZeloos Lokaal willen we jong talent uit Groot-
Zaventem en de regio de kans geven om in een veilige 
omgeving, de jeugdhuizen, te ontkiemen. We richten ons in de 
eerste plaats op muzikaal talent, maar andere disciplines zijn 
zeker ook welkom. Doordat het een samenwerking is tussen de 
jeugdhuizen uit Zaventem en Sterrebeek en het cultuurcentrum 
hopen we over de grenzen van de deelgemeentes heen jongeren 
te verbinden.”

GEZOCHT! JONG LOKAAL (MUZIKAAL) TALENT 
De Zaventemse jeugdhuizen Terminal T en Tonzent slaan de handen in elkaar met CC 
De Factorij en jeugddienst Zaventem om jong lokaal (muzikaal) talent in de spotlight te 
plaatsen op zaterdagen 22 en 29 april 2023. Meer info: muziek@ccdefactorij.be.

SINT-MARTINUSKERK - ZAVENTEM

MIX & MATCH

DO 9 MRT ‘23 | 20U00

THE BOOTLEG SIXTIES
Ze speelden al in Buckingham Palace en op privéfeesten van 
Paul McCartney en Sir Elton John, die hen the best band of 
their kind in the world noemde. Dan weet je dat dit het ultieme 
muzikale eerbetoon aan de Golden Sixties is. Met hun 
spectaculaire vernieuwde show nemen ze je mee terug in de 
tijd met de allerbeste muziek uit de jaren ’60.

€ 25 | € 22 | € 21 | € 24                       

SIXTIES / POP-ROCK



PRIJZEN
 We vermelden de prijzen altijd in deze volgorde: standaardprijs | vriendenprijs | -26J | +65J 
 Bij familievoorstellingen gelden twee prijzen: standaardprijs | -12J. 

REDUCTIE
 Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart € 1 korting bij familievoorstellingen.
 Mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit kunnen een gratis 

Vriendenpas verkrijgen aan de ticketbalie van CC De Factorij. 
 Cliënten bij OCMW Zaventem kunnen gebruik maken van een voordeelprijs op alle voorstellingen: 

€ 2,50 voor kinderen en € 3,50 voor volwassenen. Bezorg een geldig attest van OCMW Zaventem 
aan de ticketbalie en krijg een kortingspas die geldig is gedurende één seizoen (september - juni).

VLIEG
Vlieg wil families met kinderen tot 12 jaar meer goesting geven in cultuur. 

TAALICONEN
Wil je Nederlands oefenen? De taaliconen geven het niveau van de voorstelling aan:

Niveau 1: Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
Niveau 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
Niveau 3: Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
Niveau 4: Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

TICKETS BESTELLEN
Op www.ccdefactorij.be bestel je 24/24  tickets. 
Door tickets te kopen ga je akkoord met het 
huisreglement en de algemene verkoopsvoor-
waarden (meer info: www.ccdefactorij.be). Lukt 
het echt niet om tickets online aan te kopen? 
Kom dan langs aan de ticketbalie of bel tijdens 
de openingsuren. 

KORTING MET JE 
VRIENDENPAS
Draag je CC De Factorij een warm hart toe en 
wil je genieten van een voordeeltarief? Word 
dan vriend van CC De Factorij! De Vriendenpas 
kost € 10 en is geldig tijdens het cultuurseizoen 
dat loopt van september tot juni.  Deze pas is 
persoonlijk, wat wil zeggen dat je met de code op 
de pas één ticket per voorstelling kan kopen.

TICKET OMRUILEN IN 
CADEAUBON STOPT
Uitzonderlijk was het mogelijk om je ticket 
om te ruilen in een cadeaubon indien je tijdig 
verwittigde omdat je door ziekte de voorstelling 
niet kon bijwonen. Deze tijdelijke voorwaarde is 
niet meer geldig in seizoen 2022-2023.

OPENINGSUREN TICKETBALIE
 Maandag & vrijdag: 10U00 tot 14U00
 Woensdag & zaterdag: 12U00 tot 18U00

OPENINGSUREN EXPO
 Maandag t.e.m. vrijdag: 10U00 tot 17U00
 Woensdag: 10U00 tot 18U00
 Zaterdag: 12U00 tot 18U00

SLUITINGSDAGEN 2023:
 Maandag 10 april
 Maandag 1 mei
 Donderdag 11 mei
 Donderdag 18 en vrijdag 19 mei
 Maandag 29 mei
 Maandag 5 juni

CONTACTGEGEVENS
Cultuurcentrum De Factorij
Willem Lambertstraat 10a - 1930 Zaventem
www.ccdefactorij.be
info@ccdefactorij.be
02 307 72 72 (tijdens openingsuren ticketbalie)

DO 23 FEB ‘23 | 20U30 - 23U30

ROTARY CLUB ZAVENTEM - FILM: THE CHAPEL

The Chapel gaat over de drieëntwintig jarige pianiste, Jennifer 
Rogers, die deelneemt aan de Koningin Elizabethwedstrijd. Tijdens 
de wedstrijd worden de fi nalisten zeven dagen lang afgezonderd 
in de ‘Kapel’, zonder enig contact met de buitenwereld. Jennifer 
lijdt onder de stress van de competitie en het isolement. Slechte 
herinneringen komen terug naar boven...  Naast de fi lmvertoning 
is er ook een optreden van de Kunstacademie Zaventem en een 
interview met regisseurs Dominique & Louis Deruddere.

€ 20

wekelijks vanaf MA 16 JAN ‘23 |  Beginners: 19U15 - 20U15 | Semigevorderden: 20U15 - 21U15

SALSA DANSLESSEN
Salsa is geen statische dans, maar stimuleert juist beweging en genieten 
van dansen met elkaar staat centraal. In deze cursus, die openstaat voor 
iedereen zonder én met danservaring, leert Daniel Lopez Montejo je 
de kneepjes van het vak. Om iedereen de gepaste begeleiding te geven 
splitsen we de groep op in 2 niveau’s: beginners en semi-gevorderden.

€ 75 / per persoon (10 sessies)   

DO 9 & 16 MRT ‘23 | 19U00 - 21U30   
KWETSBAARHEID MAAKT JE STERKER

Heb je soms het gevoel dat je niet goed genoeg bent? Dat fouten 
uit het verleden in de weg zitten? Tijdens deze workshop daagt 
psychotherapeute en lifecoach Ilse Wevers je in een veilige 
omgeving uit om je kwetsbaarheid te delen met anderen. 

€ 20 (2 sessies)                                     

WO 15 MRT ‘23 | 19U00 - 21U00   
KOREAANSE SMAAKMAKERS

Wat maakt Koreaans eten zo smaakvol? Het geheim zit hem in 
de ‘jangs’, de sauzen die al jaren het fundament vormen van de 
Koreaanse keuken. Chef Ae Jin Huys laat je kennismaken met 
dit rijke smaakpallet én het positieve e� ect op je gezondheid.

€ 35                                      

V O R M I N G

P R A K T I S C H E 
I N F O

T E  G A S T

vanaf MA 8 MEI ‘23 | 19U00 - 21U00   
LEER UKELELE SPELEN

Zeg nooit zomaar ‘kleine gitaar’ tegen een ukelele! Met dit 
verrassend viersnarig instrument kan je snel leuke muziek 
maken. Zin om het eens te proberen? Geert demonstreert de 
basistechniek en helpt je op weg.

€ 42 (4 sessies)                 

ZA 13 MEI ‘23 | 14U00 - 16U30   
BOEKBINDEN: JAPANSE BINDING

Zelf een boek binden hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. In 
deze workshop maak je kennis met de traditionele Japanse 
binding met vier gaatjes. Op een eenvoudige manier en zonder 
lijmen of vouwen maak je mooie handgemaakte boekjes. 

€ 35                  

WO 17 MEI ‘23 | 19U00 - 21U00   
KOREAANSE KEUKEN: KIMCHI

Kimchi bevat veel vitaminen, vezels en probiotica die zorgen 
voor een gezondere darmfl ora en spijsvertering. Geen wonder 
dat kimchi ook bij ons razend populair is. Tijdens deze workshop 
ga je samen aan de slag, net als bij een traditionele kimjang!

€ 35                                      

WO 31 MEI ‘23 | 19U30 - 21U30   
ICETEA EN THEECOCKTAILS

Icetea is heerlijk verfrissend en je kan heel wat smaken 
combineren. Tijdens deze workshop ontdek je verschillende 
technieken en verrassende recepten. Je gaat zelf aan de slag en 
maakt een persoonlijk recept voor een uniek drankje. 

€ 15                   

REPETITIERUIMTE HUREN?
CC De Factorij verhuurt vanaf nu ook twee repetitieruimtes. Zangers, rappers, 
muzikanten, beatmakers, bands & DJ’s, iedereen welkom! De repetitielokalen (35m²) 
zijn uitgerust met een basis geluidsinstallatie met twee microfoons en een 8-kanaals 
mengpaneel. Meer info en prijzen: www.ccdefactorij.be


