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VERSLAG 
 
1 Situatieschets cultuuraanbod 
 
1.1 Meerjarenplanning 2020-2026 

 

Branding en professionalisering merk ‘UiTin1770’

Geïntegreerde vrijetijdscommunicatie in jaarlijkse, innovatieve seizoensbrochure

Frames invalswegen

Adrem bijdrage buurgemeenten

Uitbouw kleinschalig, maar kwalitatief, podiumaanbod GC Warande

Theateraanbod GC Warande bestendigen en professionaliseren, i.s.m. lokale amateurkunstenverenigingen

Podiumaanbod op (onbeminde) Liedekerkse locatie(s) creëren (vb. huiskamerconcert)

Ondersteuning/partnerschap ‘Parkconcerten’ bestendigen en professionaliseren

Ondersteuning/partnerschap ‘BerreFOODs’ bestendigen en stimuleren naar verzelfstandiging

Gevarieerd aanbod workshops en cursussen, iswm (lokale) partners en inwoners

Verschillende beweeg- & milieu-educatieve activiteiten opzetten

Traject ‘Kookcarroussel’ uitbouwen i.s.w.m. integratiedienst

Lokaal talent in de kijker zetten en aanwakkeren (o.a. Poëziecafé)

Organisatie van de multidisciplinaire kunstenpromenade LikART in het jaar 2021 en het 

jaar 2025, in samenwerking met lokale (kunsten)partners en actoren -€                                         

Jaarlijkse thematische gezinsnamiddag in de periode van de Vlaamse Feestdag

(Projectmatige) herdenking en viering van de wereldoorlogen / 11 november

2-jaarlijkse uitwisselingsproject zustergemeente Steinfurt

Culturele opwaardering zaterdagmarkt met professionele straatanimatie (thema-markten)

Wederkerkende vrijetijdsactiviteiten voor senioren (seniorenfeest en seniorenuitstap)

Verderzetting traject ‘Repair Café’

ACTIE
Uitbouwen van gemeenschapsvormende cultuurprojecten, in het kader van 

(boven)lokale tendenzen en mijlpalen en/of terugkerende feestelijkheden
23 000,00€                             

ACTIE

Basisaanbod aan toegankelijke (grotere) culturele projecten opzetten, afgewisseld met 

kleinschalige projecten, in samenwerking met (lokale) partners met als doel de 

cultuurspreiding in Liedekerke en zijn omgeving te verhogen en inwoners kansen te 

geven tot ontspanning en culturele beleving in hun vrije tijd

27 000,00€                             

ACTIE

Aanbod om groeikansen te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners 

tijdens hun vrije tijd, met focus op ‘levenslang leren’, ‘het kleine ontmoeten’ en het 

aanwakkeren van creativiteit en (lokale) talenten. 

13 000,00€                             

ACTIEPLAN 3

Aanbieden, op maat van diverse doelgroepen, van laagdrempelige en innovatieve 

culturele, vrijetijds- en vormingsactiviteiten met aandacht voor levensbreed en 

levenslang leren, ontmoeten en ontspannen.

77 700,00€                             

ACTIE Gericht en innovatief communiceren over de seizoensprogrammatie 14 700,00€                             
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Aanbod betalend: €40 000 – waar tegenover €30 000 inkomsten staan 
 
Aanbod laagdrempelig of gratis: €23 000 – waar tegenover €5000 inkomsten staan 
 
 
1.2  Accenten 
 
Doet ontmoeten en participeren 
- mensen samenbrengen / Liedekerkenaren en (niet-)Liedekerkenaren 
- verbinding creëren tussen (nieuwe) Liedekerkenaren en verschillende doelgroepen 
- deelnemen aan cultuur en vrije tijd → (meer) sociaal contact → (meer) openheid naar elkaar 
- deelnemen aan vrije tijd = participeren aan samenleving = ik maak deel uit van het Liedekerkse weefsel 
 
Doet ontspannen en beleven 
- (een avondje) ontspannen / loskomen van wekelijkse sleur en “drukke” maatschappij 
- tijd voor ontspanning / rust / ontlading / plezier / amusement 
- we willen iets beleven, iets “extra” dat ons leven kleur geeft 
- in Liedekerke valt er altijd iets te beleven, bruisende plaats waar (cultureel) veel te ontdekken valt 
- deze lokale, bruisende identiteit van “levendige gemeente” waarderen en verder versterken 
 
Doet activeren, innoveren en engageren 
 

NAAR INDIVIDU 
- inhoudelijke/verrijkende invulling geven aan het leven (van de Liedekerkenaar)  
- blik van de Liedekerkenaar op de wereld verrijken en verruimen. Focus op ‘levenslang leren’.   
- groeikansen geven aan persoonlijke ontwikkeling (van de Liedekerkenaar)  
- mensen iets bijleren, ze sterker maken → niet-formele educatie  
- creativiteit en innovatie aanwakkeren  
- talent aanwakkeren / ruimte creëren om lokaal talent te laten groeien/ontwikkelen  
 

NAAR MAATSCHAPPIJ 
-Liedekerkenaren zelf actief laten bijdragen tot open, duurzame en warme gemeente 
-mensen activeren / aanzetten tot engagement  
-de Liedekerkenaar sensibiliseren  
 
 door samenwerking met lokale partners, verenigingen en actoren  
→ door binnen en buiten de muren te treden / diverse locaties  
 
 

2 Voorlopige kalender 2020-2021 
Zie document. 
 
Opmerkingen: 
Studeren in de bib: alternatieve plek zoeken 
Bibliotheek rumoerig: evenwicht klassieke bib vs. ontmoetingsplek 
Beter regisseren van Sintfeest: gratis activiteit, groot bereik 

 
 

3 Opties podiumaanbod 2020-2021 
Zie document. 
 
Seizoensopener: 

 Bram & Lennert: straffe zangers, veel bekendheid in de regio, met topmuzikanten. Voordeel: event 
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met partner: Jeroen Events/ +- 5000 € 

 80 was machtig/Kate Ryan: muziek uit jaren 80, zelfde prijsklasse als Bram en Lennert 

 Mercury rising? >tribute to Queen? (publiek breed genoeg?) 
 
Beide events vrij duur; te wijten aan full band 
Ticketinkomsten doorstorten 
 
>>keuze voor Bram & Lennert // zittend of staand? Leen vraagt na. 
 
Aperitiefconcert 

 Elk jaar in stijgende lijn, doordat er grotere namen gevraagd werden 

 Eventueel mensen van het orgelconcert? (enkel strijkers uitnodigen?) >andere naam (orgelconcert is 
misleidende naam) 

 Nog geen suggesties qua programmatie 

 Astrid Creve (van Liedekerke)/Belcirque? 

 Muziekacademie betrekken >>leerlingenconcert? brengen publiek mee (lokale muzikanten mee 
opnemen in het ensemble?, Sander Kintaert, Michaël Van Droogenbroeck, Birger, Jeroen D’Hoe, 
Francis Maes, Arsène Geeraerts, )>>Louise mailadressen 

Guido de Bruyn 

 Kunstenaar/muzikant 

 Woont op vijfhoekstraat 

 Spreker Aperitiefconcert 
 
Martine Prenen: lezing ‘De gezonde vrouw’ 
Idee: ladiesnight met goodiebags, samenwerking met lokale handelaars >> leuk! 
 
11 november 
Theaterstuk: productie met teksten van Wies borre, Erwin DB= regisseur i.s.m. Liedekerkse acteurs 
Matinee/namiddagvoorstelling ‘Als Heimer komt’ (senioren) 
 
Comedy 
Kamal Karmach (13/02 >>te laat (geen eindejaarsconference meer)) of Bert Gabriëls (19/12 of 30/01) 
Voorkeur Bert Gabriëls 
 
Muziek 

 Mercury rising? 

 Barbara Dex 

 Verdammte spielerei (1e keuze) 

 Scala 
 

Arte Amanti Festival 
>klassiek aanbod in samenwerking met Denderleeuw? 
> 1 jaar in Liedekerke/Ander jaar in Denderleeuw 
i.s.m. met lokale partner (academie?) 
 
Theater 
“In topvorm” – Muziektheater De Kolonie met Warre Borgmans: vastgelegd (toegankelijke prijs)  
 
Idee:  

 5e voorstelling koppelen aan LiKART // grotere productie binnenhalen (circus, straattheater, cirque 
Aalst, Strapatzen, TAZ)  
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 >>avondvoorstelling (gratis of niet? >>als locatie buiten: gratis event) 

 Suggesties: op binnenkoer? 

 Installatie met licht/vuur/… 
 
Jeugdvoorstelling 
Badaboom (met Nic Bathazar): muziekvoorstelling voor kinderen met percussie 
>eventueel samen met Chiro 
1500€ 
>vastleggen 
 in combinatie met workshop Djembé? Ism Corwabel, leerkracht Mozes 
 
 

4 Educatief aanbod 2020-2021 
 
Lezingen 

 Martine Prenen/ladiesnight 

 ‘Perfection is a bitch’ (Anja Copejans) 

 Sophie De Schaepdrijver lezing over oorlog (ism Heemkring?) 

 Ish 

 Wouter Torfs – ism Liedekerkse ondernemers 

 Lezing rond pesten (in kleiner comité – bvb in de bib of tijdens week van de opvoeding) 
(voorstelling rond pesten bij Paco producties) 

 
Workshops 

 Coolste vlechten maken gekoppeld aan ezelsoor (moeder/dochter moment) 

 Workshop naaiproject ism VIVA (Nathalie Peetroons) 

 Plantenterrarium/bloemschikken 

 Samenwerking met atelier Ellen: plantafdruk in klei, verwerken tot schaal 

 Eva Engels: badmomenten (beauty) 

 Macramé/miniwandtapijtjes 

 Lichtschilderijen (ism Foto Ann/Bryan/Bronselaer?) 

 Samenwerking met de academie 

 Natuurfotografie / natuurfotografie (archeduc) 

 Tour de geuze of andere proeverij 

 Spaans/Italiaans voor op reis/voor beginners (10-tal lessen?) (samenwerking met CVO) 

 Guido De Burggraeve: specialist in orchideeën: orchideeënwandeling/ter plekke in de serres gaan 
bekijken / woont in de Meerstraat, ook goed idee voor in de #1770 (de ontmoeting of interview) 

 
Projecten 
Schatten op zolder (suggestie) 
 
 

5 Collectie aanbod bib 
Laten adviseren door experten voor bepaalde collectieonderdelen (bvb toneel, Engelstalig, Franstalige 
literatuur, materialen rond dyslexie,…) 
Ook onderwijs betrekken als partner: expertise inwinnen 
Nederlands leren: ondersteuning bieden aan anderstalige kinderen/ouders,… 
Specifiekere oproep nog te lanceren. 
 
 

6 Thema / moodboard 2020-2021 
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Zie: https://www.pinterest.com/gemmacatteeuw/uit-in-1770-2020-2021/ 

 
 
7 Varia 

 
Volgende vergadering op dinsdag 18 februari om 20.00 uur (cafetaria). 

https://www.pinterest.com/gemmacatteeuw/uit-in-1770-2020-2021/

