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AARSCHOT - Het Aarschotse operettegezelschap Aquila speelt Die
Fledermaus, de bekende operette van Johann Strauss. De operette heeft
een overbekende ouverture. In het midden van het stuk ontstaan dol-
dwaze verwarringen en geflikflooi, dat tenslotte uitmondt in een hila-
risch derde bedrijf en een glimlach op het gelaat van de toeschouwer.
Het verhaal speelt zich af in Wenen waar ene Dokter Falke, alias die
Fledermaus, zijn vriend Eisenstein wil terugpakken voor een misplaatste
grap die hij ooit met hem heeft uitgehaald. Die Fledermaus van Johann
Strauss in de regie van Johan Wouters en onder meer Wies Cornelis,
Ange De Wulf en Diana Gommers in de hoofdrollen, wordt vandaag om
15 u. opgevoerd in Het Gasthuis, Gasthuisstraat. (kht/foto grf)
Info : 016 56 48 24, www.hetgasthuis.be

Dol-dwaze verwarringen

Acteurs van Aquila maken zich op voor Die Fledermaus.

Regio

TIENEN - Jeugdtoneel De Stekker uit Op-
linter brengt deze namiddag om 15 u. in CC
De Kruisboog een opvoering van Cyrano-
De Neus, in een bewerking en regie van Yor-
go Fontaine. Het stuk is gebaseerd op het ro-
mantische toneelstuk Cyrano de Bergerac
van Edmond Rostand uit 1897. Het is een
van de klassiekers uit de Franse toneellitera-
tuur. Tickets kosten 9 euro. -12-jarigen be-
talen 6 euro. (rp/foto rp)

Jeugdtoneel zet 
lange neus

LEUVEN - In Museum M voert
Braakland/ZheBilding vanmid-
dag om 15 u. La Dissection d’un
Homme Armé op. Het theater-
stuk, dat in 2002 in première ging,
werd naar aanleiding van het Ve-
saliusjaar herwerkt en kan nog tot
half november bekeken worden.
In het stuk wordt in de voetspo-
ren van Vesalius getreden. Drie
moordenaars uit de vaderlandse
geschiedenis worden aan een dis-
sectie onderworpen. Schrijver en
regisseur Stijn Devillé weeft een
narratief web met een broeder-
moord in de loopgaven van de
Eerste Wereldoorlog, de aanslag
op Julian Lauhaut in 1950 en de
moord op de Belgische para’s in
Rwanda in ‘94. “De drie verhalen
worden in deze voorstelling niet
in volgorde gespeeld, maar door
elkaar gevlochten, samen met de
muziek”, vertelt Devillé. “Naar
aanleiding van het Leuvens Ve-
saliusjaar wordt de voorstelling
hermaakt. De muziek werd op-
nieuw geschreven.” (jvb)
www.braaklandzhebilding.be

Dissectie 

“Ik moet kunnen babbelen. Dat doe
ik het liefst van al in gezelschap, voor
een publiek, met bekende mensen als
gesprekspartner. Dat is telkens een
nieuwe uitdaging. Daarom start ik de
Babbel+. Babbel+ verschilt vooral
van de Kunstbabbel in het feit dat hij
niet gebonden is aan een vast schema
van één keer per maand. De Babbel+,
waarin ik ook een praatje maak met
bekende mensen, houd ik wanneer
de gelegenheid zich voordoet. Of
wanneer ik een leuk voorstel krijg.
Babbel+ blijft een ongedwongen, on-
derhoudend en gezellig uurtje”, zegt
Warre Moons.
Vandaag babbelt Warre Moons met
VRT-sportanker Maarten Vangram-
beren, een Aarschottenaar. De gas-
ten in Babbel+ komen uit Aarschot
en ook al eens van buiten de Hage-
landse grenzen. Babbel + begint om

11 u. in de Loods aan de Elisabeth-
laan”, zegt Warre Moons.

(kht/foto kht)

Nieuwe praatshow
Kunstschilder Warre Moons lanceert Babbel+

AARSCHOT - Een tijdje geleden stopte kunstschilder Warre Moons
met zijn maandelijkse Kunstbabbel, de hoogmis van de Aarschotse
Cultuur. De drang om met het woord toch nog wat te doen -een mens
kan niet altijd achter zijn schildersezel zitten- werd echter te groot.

Warre Moons start een nieuw
praatprogramma 'Babbel+'.

Duizenden kleurkanaries

LEUVEN - Tot vanmiddag 13 u. zijn het vogels die de plak zwaaien in
de Brabanthal. Daar vindt dit weekend de 41ste editie van het Interna-
tionale Kleurkanariefestival plaats. “We hebben een show, waar men-
sen de kleurkanaries kunnen bekijken”, vertelt Désiré Noël van de Ver-
eniging voor Nieuwe Kleurkanaries, die het evenement organiseert. “Er
zijn ongeveer 7.000 vogels te bewonderen. Daarnaast hebben we ook
het verkoopgedeelte, waar tussen de 15.000 en 20.000 kleurkanaries te
vinden zijn. Er zijn 350 deelnemers uit verschillende landen present. De
prijsuitreiking voor mooiste diertjes vindt om 13 u. plaats.” (jvb)
Info: www.vvnk.net

Bewegen tegen wereldwijde voedselverspilling
aan een bewegwijzerde mountainbiketocht langs een prach-
tig parcours. Je kan ook opteren voor een begeleide kinder-
fietstocht of een gezamenlijke wandeling om 10 u. (es)
Info : www.11kampenhout.be

KAMPENHOUT - 11.11.11 Kampenhout organiseert zijn
traditionele Wereldfeest met als thema Sorry Is Niet Ge-
noeg waarmee dit jaar de wereldwijde voedselverspilling
wordt aangeklaagd. Vandaag kan je vanaf 8 u. deelnemen

Doe-het-Selfmatic
en bespaar tot 50%

Toonzaal ROTSELAAR - Aarschotsesteenweg 33 - Tel. 016/35 25 20
E314, uitrit 21, tussen Leuven en Aarschot

Verleg je grenzen!

www.selfmatic.be
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Met Selfmatic aan je zijde kan je meer
dan je denkt. Wij zorgen voor het juiste
materiaal en de technische ondersteuning.
Bekijk alvast onze installatiefilmpjes
op www.youtube.com/user/SelfmaticNL
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