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Persmap 23 mei 2018 
 

 
 

--- Start Abonnementenverkoop  
 

Het CC vliegt er in met Het Zesde Metaal, Guido Belcanto, Freddy De Vadder, Stan van Samang, 
Malpertuis, Han Solo, Cie Cecilia, Isolde, Johan Heldenbergh, Joost van Hyfte en vele anderen. Vanaf 
september staat er mooi volk op het podium van het cultuurcentrum. Maar er is meer. Expo’s, 
workshops, daguitstappen, een rijk gevulde zomer en een mooie filmprogrammatie. 
 
Op maandag 28 mei lanceren we de 
abonnementenverkoop. Neem een kijkje in 
onze brochure (te krijgen in CC Guldenberg) 
of surf naar www.ccwevelgem.be voor ons 
volledige aanbod.  
 
Hoe bestellen? 
 
Vul het bestelformulier in dat je vindt in de 
brochure, op het secretariaat van het 
cultuurcentrum of op de website. Maak je 
keuze en geniet van kortingen tot 25% en één 
gratis voorstelling.  
 
Cultuurcentrum Wevelgem  
Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem 
ma, di, woe en vr 9 tot 12 uur - woe 13.30 tot 
18.30 uur - gesloten op donderdag 
gesloten van 16 juli t.e.m. 17 augustus 2018 
056/433 495 - cultuurcentrum@wevelgem.be 
www.ccwevelgem.be 
 

--- Losse tickets 
via de webshop  
 

De verkoop van losse tickets start op maandag 25 juni. Losse tickets kan je vanaf dan kopen aan de 
balie van CC Wevelgem of via webshop.wevelgem.be. Online reserveren, betalen en je ticket 
uitprinten! 
 
Op de activiteiten van CC Wevelgem kan je telkens een UiTPASpunt sparen. Het aanbod van 
omruilvoordelen kan je steeds volgen op www.uitinzuidwest.be 

http://www.ccwevelgem.be/
mailto:cultuurcentrum@wevelgem.be%20-
http://www.ccwevelgem.be/
http://www.uitinzuidwest.be/
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--- Feest op het Plein / Feest in ‘t Park 

 
 
Op 2 juni wordt het Sint-Maartensplein feestelijk geopend. Om 14 uur start een expo in OC De 
Stekke. Je kunt er de vooruitgang van de werken zien en de toekomstplannen van het woon- en 
zorgcentrum Sint-Jozef bekijken. De klassen van het atelier zijn open en je kan de toren van de 
kerk bezoeken. Om 18u30 trekt een stoet door het centrum van Moorsele. Juich je favoriete 
vereniging toe of vang een verrassing.  
 
Om 19u30 start de officiële opening op het Sint-Maartensplein. Bart Van Loo maakt het publiek 
warm voor de optredens van KHC Harmonie Moorsele en de drumband en Eddy et Les Vedettes. We 
sluiten de dag af met een lichtshow en dj Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob (stubru). 
www.wevelgem.be/feestophetplein 
 
 

 
 
Op 9 juni gaat het park in Wevelgem terug open. Vanaf 16 u komt het park zinderend tot leven. 
Huis Alma, Oenanthe en Spellenclub 13 zorgen voor animatie. Neem zotte foto’s bij Foto Loco, 
kom tot rust in STIL, vaar met een bootje op de vijver, zoef door het park met de deathride, test 
de escaperoom of volg het blotevoetenpad. Vergeet ook je picknickdeken niet als je wil 
genieten van het lekkers op de weide.  
 
Om 18u wordt het park feestelijk geopend met ’t SchoonVertier. Na de opening kan je swingen met 
coverband The Green Onions. De Love DJ’s sluiten het feest af. 
www.wevelgem.be/feestinhetpark 
 

http://www.wevelgem.be/feestophetplein
http://www.wevelgem.be/feestinhetpark
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--- Klein Tokyo festival 
 
zaterdag 7 en zondag 8 juli 2017 
centrum Moorsele - gratis  
 
Het zomerfestival van CC Wevelgem strijkt neer op het pas vernieuwde Sint-Maartensplein. Twee 

dagen lang wordt het centrum van Moorsele een ontmoetingsplaats voor jong en oud.  

 

Zaterdag 7 juli ligt de focus op muziek. Er passeert lokaal beginnend talent en de lokale helden van 

Simple Pigeons. De band die eerder al potten schopte het ver in De Nieuwe Lichting (Studio Brussel) 

en Westtalent. Ondertussen heeft de band een nieuwe frontman en ze hebben nieuw werk klaar. 

Reken daar nog eens bij dat de band zijn eerste stapjes ooit zette op Klein Tokyo en je hebt zo een 

geknipte band voor het KleinTokyo festival 2018. Na de duifjes is het tijd voor de hoofdact: The 

Clement Peerens Explosition.  De band met de alter ego’s Clement Peerens (Hugo Matthysen), 

Sylvain Aertbeliën (Ronny Mosuse) en Dave 'Beast From Hell' de Peuter (Aram Van Ballaert) verblijdt 

Moorsele met stevig gitaarwerk en sappige Antwerpse taal. Een dj sluit de eerste festivaldag af.  

 

Zondag 8 juli wordt een fijne dag voor jong en minder jong. Op het grote podium komt Bart Kaëll er 

optreden. In het Supervliegdorp is er heel wat leuke animatie te beleven: een autorenbaan, 

ouderopvang, een houten doolhof, hindernisparcours en poëtische vertellingen op 

kindermaat.Zondagavond gaan we nog eens uit de bol met de coverband The Amazing Flowers. 

 
Org. CC Wevelgem i.s.m. Moorsele Onderneemt vzw 
 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronny_Mosuse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aram_Van_Ballaert


4 

 

--- Parkies  
 

 
Van donderdag 5 juli tot en met 16 augustus zijn er terug parkconcerten. Dit jaar keren ze 
terug naar de locatie in het park in Wevelgem. Parkies is de ideale avond om vrienden en buren 
te ontmoeten. Geniet er van de sfeer en de muziek. 
Start om 19u30. 
 
5/07/18 Guy Swinnen Band 

12/07/18 Matthias Vergels 

19/07/18 Rootsriders: Bob Marley tribute band  

26/07/18 The Amazing Flowers 

2/08/18 Buscemi ft Squadra Bossa 

9/08/18 Soulbrothers 

16/08/18 BTZ 

 
www.engieparkies.be 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/2sbofrtcflejx6q/AACyRbQyw0djCbX_ZYnC171la?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yas70i4wlqgo5ll/AACUZG9qWLF1pxlPiQpdqbISa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gc91f89k4a3bkre/AADwUBIpvLGd4wc4tJq4MSgOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kpo0cf17gg32854/AAAATah3vIZRsXts_xu2Se8ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5cfcskwl1r6pbsh/AAAecBbjkrMusYvqGargGBVda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vff58vwkydcd85u/AAA8HSQoUa0llGJdPe7nnM8Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cple9e35svfetoa/AAA_zNcc99vP8p9N0a3zJawKa?dl=0
http://www.engieparkies.be/

