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Nieuw België Voelen zonder filter

Tom Naegels Fleur Van Groningen

Tom Naegels, winnaar van de  
Prijs voor het Belangrijkste Boek  
van het Jaar, brengt zijn bejubelde  
en bekroonde boek naar het theater.

Ik was zestien op Zwarte Zondag. 
Sindsdien heb ik nooit anders 
geweten dan dat er wel ergens een 
discussie gaande is over een onder-
werp dat met migratie te maken 
heeft: over racisme, over de islam, 
over “onze identiteit”, over terreur, 
over woke, over extreemrechts... 

Ik heb mij dertig jaar lang gesme-
ten in die discussies. Maar toen was 
het op. Ik was moe. Ik was leeg. Ik 
wilde een stap opzij zetten. Ik wilde 
begrijpen hoe het kàn, dat dit land zo 
veranderd is. Wat is ons overkomen?  

In Nieuw België neemt Tom Naegels 
ons mee door veertig jaar Belgische 
geschiedenis, van de Bevrijding tot 
die zondag in november 1991, toen 
hij op televisie het Vlaams Blok zag 
doorbreken. Hij bewerkte zijn be-
jubelde boek Nieuw België. Een mi-
gratiegeschiedenis – winnaar van de 
Prijs voor het Belangrijkste Boek van 
het Jaar, genomineerd voor de Boon 
literatuurprijs en de Confituur-prijs 
van de onafhankelijke boekhandel – 
tot een levendige theatertekst. Bege-
leid door sprekende en geestige beeld-

Word jij regelmatig overweldigd door 
emoties? Druk je ze weg, tracht je ze te 
rationaliseren, verlies je de controle? 
Vind je het moeilijk om te voelen wat er 
in je omgaat?  Loop je vaak tegen dezelf-
de pijnpunten aan? Wordt er misbruik 
van je gemaakt of negeer je je grenzen? 
Raak je overprikkeld, absorbeer je 
andermans emoties? Verlang je naar 
verbinding, harmonie en zelfvertrouwen?

Fleur van Groningen moest al op jonge 
leeftijd leren leven met verdriet, angst en 
woede. `
Ze doorleefde gebeurtenissen die haar 
tot op heden bijblijven, maar gaandeweg 
leerde zij ook hoe ze constructief kon 
omgaan met haar emoties en herstelde ze 
van trauma.

Dit is het derde boek van Fleur over het 
thema hypersensitiviteit.  Ze bracht reeds 
Leven zonder Filter, Mijn kind mijn 
spiegel uit en nu is er dus Voelen zonder 
Filter.

Fleur van Groningen heeft dit thema 
in België op de kaart gezet. De reacties 
zijn nog steeds overweldigend. Heel veel 
mensen herkennen zich in haar verhaal 
en vinden hierin een leidraad in een 
zoektocht naar innerlijke rust. De lezin-
gen worden druk bezocht en het publiek 
varieert van jong naar oud. 

Om haar verhaal ook op een podium nog 
sterker te maken wordt het boek in een 
regie van Walter Janssens uitgewerkt tot 
een theaterlezing.

fragmenten, beantwoordt hij zijn 
eigen vraag: wat is ons overkomen?

‘Nieuw België’ van Tom Naegels is 
een magnum opus dat de blik op ons 
land voorgoed zal veranderen  
– Humo

Een must-read – Knack

De lezing blijft ook beschikbaar voor 
verenigingen, kleinere locaties, bib-
liotheken, ...

BIO
Fleur van Groningen (1982) schrijft, 
schildert, spreekt en moedert. Ze is 
journalist voor Psychologies en cartoon-
ist voor The Art Couch. Eerder werkte 
ze voor onder andere Knack, De Mor-
gen, Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad 
en Goedele. In 2017 publiceerde ze de 
bestseller Leven zonder filter, over haar 
ervaring met hoogsensitiviteit. In 2020 
volgde Mijn kind, mijn spiegel, over trau-
ma en moederschap. Voelen zonder filter 
is haar zesde boek.

Lezing:  Fleur van Groningen
Regie en enscènering: Walter Janssens
Premiere: 21 januari 23 - 20u  - Minard, 
Gent

De lezing blijft ook beschikbaar voor vereni-
gingen, kleinere locaties, bibliotheken, ...

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be

http://www.koortzz.be


Niet normaal

Ann Ceurvels & Tania Poppe

Een verhalende lezing in drie delen.

Ann Ceurvels en Tania Poppe schrijven samen een boek. 
Daarin vragen ze zich af wat NORMaal is. 
Je krijgt kinderen, je leven verandert, je past je aan, je loopt mee, je leven gaat 
sneller, wordt drukker, je hebt minder tijd, staat meer en meer onder druk…
helemaal normaal. Of niet? 

Kinderen reageren anders dan verwacht, zijn drukker, hebben minder aan-
dacht, krijgen uitbarstingen, hebben faalangst, zijn extreem verlegen…dat is 
niet normaal. Of wel? 

Ann en Tania bekijken het leven en opgroeien vanuit 3 nieuwe perspectieven: 
Vanuit hun eigen verhaal, vanuit hun expertise rond ontwikkelingsverschillen 
en overlevingspatronen en vanuit de ontelbare verhalen die ze in hun praktijk 
tegenkomen. 

In 3 delen brengen ze in beeld wat het is normaal te moeten zijn en je niet 
normaal te voelen. 

*Duur: 1u30’ *De boeken NIET NORMAAL! en BEN IK WEL NORMAAL? 
zijn ter plaatse te koop. *Er is mogelijkheid tot vragen stellen.

Lezing: Ann Ceurvels en Tania Poppe

Alles over Edgar Allan Poe

Don Vitalski, Jean Paul Van  
Bendegem & Johan Braeckman

Na hun succesvolle, zeer levendige en 
vermakelijke lezingen over Franken-
stein en Sherlock Holmes, slaan Don 
Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en 
Johan Braeckman de handen opnieuw 
in elkaar, ditmaal om hun licht te doen 
schijnen over de meest raadselachtige 
Amerikaanse suspense-auteur aller 
tijden: de onvolprezen Edgar Allan Poe 
(1808-1848). 

Grondlegger van het griezelverhaal en 
uitvinder van het genre van de detec-
tive. Geëxalteerd romanticus, profes-
sioneel drankorgel en uiterst gevreesd 
literair criticus. De bedenker en lief-
hebber van extreem moeilijke rebussen 
en raadsels. 

Er wordt gefocust op zijn verhalen 
maar ook op zijn bizarre standpunten.

Waarom vond deze Edgar Allan Poe 
het houden van slaven een goed idee, 
terwijl anderen in het midden van de 
19e eeuw juist ijverden voor hun vrijla-
ting? Wat deed deze vreemde man, op 
het eind van zijn leven, in dat kleine, 
armoedige boerderijtje in de bossen 
van New York? Hoe komt het dat hij de 
eerste was om zich de vraag te stellen 
waarom het ’s nachts altijd zo donker 
is? In welke mate voorspelde hij zelfs de 
Big Bang Theorie? En op wat voor een 
uiterst raadselachtige manier is hij, op 
zo’n vroege leeftijd, gestorven? 

Al deze indringende vragen worden 
kwiek en trefzeker beantwoord, 
middels een fijne, avondvullende 
voorstelling, gebracht door drie uiterst 
eloquente literatuurliefhebbers en  
volkstoesprekers van Vlaanderen.

Is Poe nog van deze tijd?  
Daar zijn de heren van overtuigd. 

U kan ook nog steeds het volgende 
heerlijke tijdverdrijf boeken: een lezing 
over Frankenstein of een lezing over 
Sherlock Holmes!

Met: Don Vitalski, Jean-Paul Van Ben-
degem, Johan Braeckman

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops

http://www.koortzz.be


Kies maar zelf een titel

Delphine Lecompte

Vraag je aan Delphine Lecompte om een titel van haar one-woman performance  
dan krijg je meteen een heleboel explosieve mogelijkheden:

De literaire meltdown van Delphine Lecompte
100 % smerig en versleten
Delphine Lecompte gooit een knuppel in het literaire hoenderhok
Delphine Lecompte rauw en schandalig.
Delphine Lecompte, de literaire luis in de pels
De woeste anti-burgerlijke roadshow van de roekeloze duizelingwekkende Delphine 
Lecompte
U mag zelf kiezen hoe u deze bijna winnares van De Slimste Mens wil voorstellen en 
misschien wordt ze straks wel De Allerslimste Mens.

Delphine Lecompte vertelt 
schaamteloos, 
gulzig, 
venijnig 
tomeloos over haar grillige grappige wrange (soms) ontluisterende literaire par-
cours: van poëtische paria tot kortstondige publiekslieveling, en weer terug naar het 
poëtische pariaschap.

Ze roddelt gretig over haar collega’s, maar ze richt haar pijlen vooral op zichzelf.
En natuurlijk draagt ze ook op onnavolgbare wijze haar gedichten voor.

Delphine Lecompte 
& Mauro

Delphine Lecompte 
& Johan Braeckman

Mauro Pawlowski en Delphine Lecompte 
maken amok, total loss. Ze voeren een ste-
kelige, smerige, ontregelende, weerbarstige, 
gutsende, irrationele act op, zonder gêne.

Hun voorstelling kan nog het best om-
schreven worden als een kruising tussen 
Frank Zappa en een zwerm flamboyante 
diabolische infantiele vleerhonden.

Na een zeer succesvolle tournee is de jus 
tussen beiden nog lang niet op. De reacties op 
hun gezamelijke podiumperformances zijn 
telkenmale unaniem lovend. “Fantastisch duo 
op het podium, publiek direct in een lachbui, 
schitterende symbiose, heerlijke avond, meer 
van dat” was de algemene teneur van de 
feedback die we ontvingen.

Dit duo kan natuurlijk niet abrupt tot 
stilstand worden gebracht, dEUS of niet. Del-
phine en Mauro lanceren hun 2.0 tournee of 
hoort u liever Delphine & Mauro II. Dat heeft 
natuurlijk een koninklijk cachet!

Mauro brengt bijna sowieso altijd iets nieuws 
en omarmt het experiment en Delphine durft 
zich onder zijn invloed ook meer smijten op 
het podium en is heel alert op de reacties van 
het publiek.
Dit duo staat als een huis en brengt nieuw 
materiaal dat u doet lachen en huilen en dit 
bij voorkeur tegelijkertijd.

Dichteres en schrijfster Delphine Lecompte 
verwierf wereldfaam met haar opgemerkte 
deelname aan De Slimste Mens. 

Maar roem is een te mijden zaak, daar is 
zij al lang van overtuigd. Zij amuseert zich 
liever met lieden die uitmunten in archaïsche 
beroepen.

Dat spreekt dan weer tot de verbeelding van 
filosoof en professor aan de Ugent Johan 
Braeckman. Hij onderwerpt deze lui aan een 
zeer vermakelijk onderzoek.

In de halfopen-halfgesloten zomer van 2021 
deelde Delphine in Gent het podium met 
Johan Braeckman.  Het werd een avond om 
nooit te vergeten. Nu kan u uw publiek er ook 
zo eentje presenteren, eentje om in te lijsten !

Première: 14 januari 2023 - 20u 
Locatie: Minard Gent

Delphine & Mauro II Dichter & Denker

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be

http://www.koortzz.be


Merel de Vilder Robier
Psyche & Eros

In de smetteloze tussentijd, de corona-
dagen die Merel de Vilder Robier cadeau 
heeft gekregen, maakte ze een vertaling/
bewerking van de mythe van Psyche en 
Eros zoals ze die terugvond in Stephen 
Fry’s boek “Mythos”.

Niet goed wetende wat met dat nieuw 
werkstukje aan te vangen, schreef ze de 
heer Fry een brief met het verzoek of hij 
haar de permissie kon geven die bewer-
king in public te performen.

En wat raadt ge?
De goede man zei YESSSSssssss.

“….zo gebeurde het dat Psyche, misleid 
door haar stoute zusters, terwijl haar 
Eros diepdiep sliep, zich met de verdekte 
olielampe in haar éne hand en het mes in 
haar andere, over hem heen boog.
Zacht licht viel op het vredige, slapende, 
wreed naakte lijf van het allerschoonste 
wezen dat ze ooit gezien had. In het zoele 
lamplicht zag ze voor het eerst zijn gave, 
bronzen huid en op zijne rug ontwaarde 
ze, quelle surprise, twee schitterende, 
iriserende vleugels. Psyche wist meteen 
wie daar lag. Dat was geen wildebeest of 
gedrocht, geen monster, geen draak. Dit 
was de god van de liefde zelve…”.

Dingske(8+) 

In de laatste stinkende stegen van een 
wreed wreed vervuilde, troosteloze 
grootstad zal Dingske, een kleine jongen, 
door zijn naaste familie verschopt en 
vergeten, een beter leven bij elkaar sprok-

kelen en bricoleren. 

Merel de Vilder Robier schreef, met de 
steun van Literatuur Vlaanderen, “2a,2b 
+ dien’ van boven” een modern sprookje 
voor grote mensen en hun kinderen. (8+)

BIO
Merel is actrice, auteur, performer en als 
dochter van Pjeroo Roobjee, geboren met 
een dwarse geest en een hartstochtelijke 
liefde voor taal. Daaruit ontstond een 
drang, een niet te negeren dwang, om die 
taal te gebruiken als was het een matière 
die te kneden en te boetseren. Een 
grondstof die ze soms zachtjes masser-
end, maar vaak met hamer en beitel te 
lijf gaat.

Gewijde geschiedenis

Guy Cardeynaels

Zomer 2020: historicus en theoloog Guy 
Cardeynaels wordt op verdenking van 
ketterij buitengesmeten als godsdienst-
leerkracht. Enkele weken later stelt prof. 
dr. Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk 
afgevaardigde bij Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen, hem voor een boek te  
schrijven.

‘Leg nu eens iets uit aan de mensen over 
religie en theologie, maar dan plezant.’

Best verwarrend voor een mijnwerkerszoon 
die jarenlang bouwvakker, staalmonteur 
en putboorder is geweest. Voor de één mag 
godsdienst niet plezant zijn, voor de ander 
is dat juist een must? Moet er gekozen 
worden tussen vroom en vrolijk? Cardey-
naels, seculier maar gefascineerd, bekent 
zich zonder aarzelen tot die laatste visie. In 
de spitsvondige bundel Hoeveel Kost Een 
Tapir? overpeinst hij in 28 korte stukjes 
wat religie betekend heeft en kan betekenen 
voor de mens als soort en als individu.

Winter 2021: de boekvoorstelling blijkt 
een cocktail van comedy, catechese en 
cabaret. In een wervelende hagenpreek die 
meandert tussen scherpe humor en diepe 
poelen (nu ja) van contemplatie, bespreekt 
Cardeynaels episodes uit zijn persoonlijke 
en uit dé Gewijde Geschiedenis. De Heer 
ziet het en knikt instemmend: let’s get this 
show on the road.

Geïntrigeerd door een van de meest op-
merkelijke verschijnselen in onze evolutie 
– religie – maar geen zin in de kerk, geen 
tijd voor de moskee of te laat wakker voor 
de synagoge? Nodig eens een gesjeesde 
godsdienstleerkracht uit!

Tip: boek voor grotere kuddes de  
‘maxiversie’ met muzikale begeleiding  
door toondichter Terry Beks!
 

BIO
Guy Cardeynaels (1983) is vader van een 
dochter, man van een vrouw en educatief 
medewerker bij de Duitse oorlogsgraven-
dienst. Grosso modo tweejaarlijks neemt 
hij zich voor fatsoenlijk op zijn gitaar te 
leren spelen, een fase die dan vanzelf weer 
overgaat. Hij studeerde geschiedenis als 
adolescent en theologie als dertiger. Of dat 
laatste symptomatisch was voor een late 
quarter- dan wel een vroege midlifecrisis 
weet hij niet, maar hij ontdekte wel dat je 
niet per se erg godsdienstig hoeft te zijn om 
een neus te ontwikkelen voor religieuze 
betekenis.

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be

http://www.koortzz.be
http://www.koortzz.be


Restart

Martine Prenen

Martine Prenen haar achtste en nieuwste 
boek Restart verscheen afgelopen zomer 
bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. 

Want RESTARTEN  hoe doe je dat?

Op de één of andere manier hebben 
we allemaal in een kwetsbaar, papieren 
bootje gezeten. We maken vanalles mee, 
dragen allemaal onze rugzak. 
Af en toe ga je op je bek, hoe goed je ook 
je best doet, zo is dat, that’s life.
Daarna krabbel je zo goed en zo kwaad 
als het kan, soms met de noodzakelijke 
hulp van anderen, overeind en ga je ver-
der met je leven.

RESTART gaat over vallen en opstaan, 
over de SCHIJNBAAR, eindeloze zoek-
tocht naar balans en evenwicht, die we 
allemaal ergens in ons leven, soms een 
heel stuk van ons leven, voeren.

Deze lezing gaat over JEZELF HERUIT-
VINDEN - JE KOERS BIJSTELLEN: 
RESTARTEN 

Door verdriet, tegenslagen, ziekte, be-
paalde beslissingen, kunnen we aardig de 
koers kwijtraken, maar elk mens kan z’n 
route weer terugvinden.

En dat gebeurt vanuit verschillende 
pijlers:
JE HOOFD - JE LIJF & DAT WAAR JE JE 
MEE VOEDT

Als je je leven veerkrachtiger en enger-
gieker wil maken dan helpt Martine 

Prenen je op weg. Met de nodige tips en 
tricks die ze die ze aanreikt. 
Daarna gaat het publiek naar huis met 
een glas dat MINSTENS half VOL is ….

Alle zintuigen worden geprikkeld.  
Geuren, beelden, gevoelens, alles uit 
de koekendoos van Martine zal jullie 
aanzetten tot een heuse RESTART !
Let’s do this, let’s RESTART !

BIO
Martine Prenen is bekend als presentatri-
ce van verschillende tv-programma’s. Ze 
studeerde met onderscheiding af als gezond-
heids- en voedingsconsulent, geeft lezingen 
en treedt regelmatig op met haar prettig 
gestoorde theatershows. Ze werd gedoopt tot 
happinesscoach en maakt Mar10’s pod-
cast over dingen die het leven prettiger en 
gezonder kunnen maken. Ze schreef onder 
andere de bestsellers ’t Zijn de hormonen! En 
Forever Young

Zwijgen is goud

Ellen Jansegers

Zowat een derde tot de helft van de 
wereldbevolking is in min of meer-
dere mate introvert. Maar wat wil dat 
concreet zeggen? In de lezing ‘Zwij-
gen is Goud: introvert in een extra-
verte wereld’ belicht Ellen Jansegers 
alle aspecten van introversie. 

Het boek verscheen bij Uitgeverij 
Horizon.

Als mens zouden we er baat bij heb-
ben om meer naar introverte mensen 
te luisteren. De waarheid zit vaak 
verborgen achter het luidruchtige 
gekakel. - Dirk De Wachter

Wat betekent het precies? Hoe is 
het begrip ontstaan en wat doet het 
met de hersenen? Introvertie heeft 
ook een impact op relaties, werk en 
opvoeding.

Ellen Jansegers gaat daarbij in tegen 
alle clichés en roept op om eindelijk 
de positieve kanten van introversie 
te erkennen. Ellen Jansegers wisselt 
theoretische inzichten af met per-
soonlijke anekdotes en citaten uit 
de interviews met meer en minder 
bekende introverten, die ze afnam 
voor het gelijknamige boek, zoals van 
premier Alexander De Croo, Sam De 
Bruyn, Stephanie Coorevits en prof. 
Stijn Baert.

Verwacht een toegankelijke lezing vol 
herkenbare verhalen, aangevuld met 
concrete tips en tricks. 

BIO
Ellen Jansegers is freelance schrijver, 
journalist, interviewer, redacteur en 
communicatiemedewerker. Ze heeft 
een master in Journalism Studies. 
Ze werkte elf jaar als communicatie-
medewerker bij verschillende bedri-
jven. Na een depressie en burn-out 
werd het duidelijk dat ze haar stille en 
gereserveerde kant niet langer kon en 
mocht wegduwen. Ze is eigenaar van 
www.hetstillemeisje.com, een blog 
over introversie, hoogsensitiviteit, 
creativiteit en mentaal welzijn.

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops * ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be

http://www.hetstillemeisje.com
http://www.koortzz.be


Het AT

Kurt Van Eeghem Kurt Van Eeghem

‘Het Amerikaans Theater’,  
een verhaal van Kurt Van Eeghem

Aan de Dikkelindelaan in Brussel 
verkommert een prachtig theater 
waar, gedurende tientallen jaren, 
Vlaamse televisiegeschiedenis werd 
geschreven. Legendes als Pros Ver-
brugghen, Paula Semer, Jan Theys, 
Luc Appermont en anderen brachten 
‘rechtstreeks vanuit het Amerikaans 
Theater’ memorabele programma’s 
naar de huiskamer. Dan installeerde 
Vlaanderen zich proper gewassen 
voor de buis en genoot. 
Nu groeien de bomen er uit het dak. 

Kurt Van Eeghem bewaart de mooi-
ste herinneringen aan de honderden 
programma’s die hij in het Ameri-
kaans Theater mocht presenteren. Hij 
kan de prachtige studio maar niet uit 
zijn geheugen bannen. 

Daarom brengt hij de boeiende ge-
schiedenis van het ‘Amerikaans 
Theater’ – na de ‘Expo 58’ schonken 
de Amerikanen hun paviljoen voor 
een symbolische dollar aan ons land 
– en de vele programma’s met de 
grootste vedetten en de meest hila-
rische humoristen, terug tot leven in 
een wervelende vertelling.

Eeuwig zingt Litouwen

Een tocht door barok Litouwen, een 
land waar alle godsdiensten welkom 
zijn, waar kunsten bloeien en de helft 
van de bevolking muziek kan lezen 
en schrijven.
Geen wonder dat Kurt er zijn hart 
verloor. 

Litouwen is Europa, je betaalt er 
met de Euro en het behoort tot de 
Schen-genzone maar we kennen 
het niet. En dat is doodjammer. De 
spraakwaterval Kurt Van Eeghem 
brengt daar verandering in met een 
sprankelende lezing. U bent verwit-
tigd…zijn enthousiasme is aanste-
kelijk. Het kan gebeuren dat u na de 
lezing ogenblikkelijk een reis naar 
Vilnius bestelt. 

Kurt & all that Jazz

Wedden dat u binnenkort uw eerste 
jazzplaat koopt? En wel dank zij Kurt 
van Eeghem. Hij neemt alle voor-
oordelen over het genre weg en leert u 
mensen kennen met magische namen 
als Monk, Miles en Mingus. Zeg ja 
tegen jazz. Een verhaal van een lief-
hebber, niet van DE kenner.

Kurtoisie

Etiquette anders bekeken door 
meester-verteller ‘Kurt Van Eeghem’.

Iedere Vlaming herinnert zich de 
mooie familiemomenten voor de 
buis. Misschien schreef hij of zij wel 
zelf een ‘gele briefkaart’ naar Meester 
van Backlé’ of trok hij of zij naar 
Brussel voor een uitzending van 
‘Canzonissima’ of de ‘3 Wijzen’. In 
‘Het Amerikaans Theater’ komen de 
souvenirs vanzelf bovendrijven. 

Geniet van een wervelende duik in 
het verleden en luister hoe meester-
verteller Kurt Van Eeghem u on-
derdompelt in een historisch stukje 
TV-verleden van Vlaanderen.

Waar komen de etiquetteregeltjes 
vandaan en wat is hun nut heden ten 
dage? Op deze vragen krijgt u een 
antwoord in een geestig en degelijk 
onderbouwd verhaal.
Over het na-apen van wat er aan de 
koninklijk hoven gebeurt.
Over de tocht die de etiquette naar 
Vlaanderen maakte.
Over de onzin van veel van die ‘op-
gestoken vingertjes’.

En vooral, over het alternatief:  
hoffelijkheid anno 2.0.
Een hilarische en toch leerrijke 
avond. Kurtoisie, boeiend en geestig.

Kunst is een kwetsbaar 
plantje

Kunst is een kwetsbaar plantje.
We hebben het almaar over cultuur, 
maar cultuur kan van alles bete-
kenen. Kunst daarentegen is weer-
loos. En toch speelt ze een bepalende 
rol in ons land: Van Eyck, Rubens en 
Ensor kennen we allemaal. Zij over-
leven de eeuwigheid. Wat niet zozeer 
geldt voor politici: veel van hen zijn 
we alweer vergeten. En juist zij spelen 
een belangrijke rol in het verder 
bestaan en ontwikkelen van kunst...

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Mooi zijn & zwijgen Cinema Sierens

Anke Brouwers Arne Sierens

In haar boek Mooi zijn & zwijgen belicht 
ze de periode van de (Amerikaanse) stille 
film. Ze doet dit aan de hand van de 
meest markante vrouwelijke filmmakers 
en sterren uit de periode, want die waren 
in historisch grote getallen aanwezig, 
zowel op als achter de schermen. 

Op maatschappelijk vlak vervulden deze 
vrouwen vaak de rol van rolmodel (als 
zelfstandige carrièrevrouwen en pioniers 
van een nieuwe kunstvorm) en in de 
filmsector zelf bekleedden velen onder 
hen belangrijke zakelijke en creatieve 
functies (als managers, producenten, 
scenaristen, regisseurs). Het Hollywood 
van de stille periode was er één van 
groei, creativiteit en opportuniteiten, ook 
voor vrouwen. Vanaf het moment dat de 
filmwereld zich ontpopte tot een grote en 
winstgevende industrie veranderde dit 
echter: de zitjes in de raden van bestuur 
en in leidinggevende functies werden 
overwegend mannelijk.

In Brouwers’ geïllustreerde lezing kun je 
kennismaken met actrices die vrouwen 
portretteerden in heel uiteenlopende rol-
len (van prostitueés tot moedertjes, van 
wezen tot prinsessen, van detectives tot 
zakenvrouwen), die zelf hun (gevaarlijke) 
stunts deden, en die de ‘nieuwe moderne 
vrouw’ belichaamden. Achter de scher-
men kwamen ze op voor vrouwenrecht-
en, richtten ze hun eigen bedrijven op en 
streden ze tegen censuur.

We kennen allemaal Charlie Chaplin, 
maar de filmgeschiedenis werd ook 

Bij jou thuis, in jouw bedrijf, een 
cuturele organisatie of ergens op café, 
komt cinémaniak en theatermaker 
Arne Sie-
rens aan jouw publiek, familie, vrien-
den, en collega’s allerlei fantastische 
scènes tonen uit topfilms van over heel 
de wereld en uit alle tijden.

Heel verrassend en erg leerrijk voor 
jong en oud.

Met zijn bevlogen en educatieve com-
mentaar dompelt hij jullie hier hele-
maal samen in onder. 

Organiseer het overdag of ‘s avonds als 
feestje voor uw familie en vrien-den, 
als promotie voor uw firma, als filmles 
voor uw studenten ...

Duur: Ongeveer 75 minuten zonder 
pauze of met pauze. 
Praktisch: Arne komt langs met 
beamer, geluidsinstallatie (hetzij beiden 
voorzien) en een technieker.

Wat te verwachten: Cinemaniak en the-
atermaker Arne Sierens komt allerlei 
fantastische scènes tonen uit topfilms 
van over heel de wereld en alle tijden. 
Zijn commentaar maakt het helemaal 
af.

De thema’s waaruit je kan kiezen: 
Meegaan op café
Op de fiets springen

geschreven door Mary Pickford, Gloria 
Swanson, Pearl White, Lois Weber, Alice 
Guy Blaché, Mabel Normand en vele an-
dere ondernemende vrouwen. Ook hun 
verhaal mag verteld worden.

BIO
Anke Brouwers (°1980) is docent filmges-
chiedenis aan de School of Arts/Hogent 
en is daarnaast ook freelance redacteur, 
filmjournalist en scenarist. Ze woont 
met haar partner en twee kinderen in de 
omgeving van Antwerpen. Film is haar 
passie. Ze houdt van alle stijlen, makers 
en genres uit de hele filmgeschiedenis, 
maar stille film heeft een speciale plek in 
haar hart.

Topscènes auto’s
Eten, degusteren, schransen en fretten  
Wat doen ze allemaal met boeken?
Tsnunami van feesten
Musicals van overal 
Meeblaffen met honden 
Allemaal in bed
Wat een hete zomer
¡Viva Flamenco! 
Kinderen overal 
Kom kijken naar Vlaanderen 
Leve de sporters 
Marathon van actie
Kleuren in cinema
Rock-‘n-Roll High School

Of kies zelf een thema!

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Michaël Van Droogenbroeck
Sven consumeert

Sven Pichal

Sven Pichal vertelt hoe (on)machtig u 
bent als consument.

Hoe machtig bent u als consument? 
Er zijn klanten- en ombudsdiensten, 
consumentenprogramma’s, -wetgeving 
en -organisaties. Waarom laat u zich dan 
toch soms nog in de luren leggen?

Sven Pichal was de voorbije jaren de 
bevoorrechte getuige van dat wat we 
allemaal doen; consumeren. Hij kreeg 
inzicht in de belangrijkste wetgeving. 
Hij debatteerde met alle geledingen 
binnen bedrijven over hoe zij tegenover 
klanten staan en hij sprak met klanten 
over hoe zij zich soms bekocht voelen. 
Hij zag onder meer hoe varkens van in de 
stal tot op ons bord komen, trok naar het 
hart van de kledingindustrie in Bangla-
desh en was getuige van de ontwikke-
lingen in het groener worden van onze 
economie.

Massa’s ervaringen, die inzicht geven, 
maar ook nieuwe vragen oproepen. Met 
als belangrijkste: komt er een dag dat u 
zich als consument niet meer laat mis-
leiden?

BIO
Sven Pichal (°1979) werkt als journalist 
voor radio- en televisieprogramma’s. Bij 
Radio 1 maakt hij samen met Annemie 
Peeters het populaire consumenten- en 
discussieprogramma Peeters & Pichal. 
Daarna stapt hij over naar de nieuws-
dienst van de VRT en werkt er mee aan 

Volt en Het Journaal. In het najaar van 
2014 verhuist hij naar Radio 2 voor het 
consumentenprogramma De Inspecteur. 
Voor zijn job trekt Sven vaak op avon-
tuur;  met zo veel mogelijk ecologische 
voertuigen naar de klimaattop in Ko-
penhagen, op de barricaden voor meer 
klantvriendelijkheid bij de grote be-
drijven, op zoek naar de herkomst van 
onze goedkope kledij in Bangladesh, de 
staat van het regenwoud in Brazilië, ...

Sven groeide op in een groot gezin. 
Omringd door twee zussen en zes broers 
en door de vele engagementen van zijn 
ouders staat Sven met beide voeten in de 
wereld en in het verenigingsleven. Vanuit 
de overtuiging dat iedereen moet kun-
nen zijn wie hij is, ijverde hij vanuit de 
Vlaamse holebi- en transgenderbeweging 
onder meer mee voor gelijke rechten. 

De lezing ‘SVEN CONSUMEERT’ is ook 
beschikbaar voor de 3de graad middel-

Investeren in de tweede 
helft van uw leven
Wat met je geld als je kinderen (bijna) 
het huis uit zijn en de lening (ongeveer) is 
afbetaald.

Samen met Ewald Pironet schreef Michaël 
Van Droogenbroeck een nieuw boek: ‘Inves-
teren in de tweede helft van uw leven’. 
Het boek verscheen bij uitgeverij Lannoo.

Vanaf de tweede helft van je leven kun je vaak 
iets meer opzijzetten. Maar een spaarreken-
ing rendeert niet, zegt men. Klopt dat? Hoe 
vind je dan je weg in alle spaar- en beleg-
gingsopties? Hoe weet je wat er bij je past en 
hoe begin je eraan? Hoeveel heb je nodig voor 
je oude dag, en hoe zorg je dat er ook wat 
overblijft voor je kinderen en kleinkinderen?

Breed overzicht van alle spaar- en inves-
teringsmogelijkheden, onder meer spaar-
rekeningen en verzekeringen, aandelen en 
obligaties, vastgoed, bitcoin, goud en kunst. 
Met getuigenissen van bekende Vlamingen, 
van Meyrem Almaci en Luc Appermont over 
Paul De Grauwe en Kamagurka tot Jacques 
Vermeire, Fons Verplaetse en Ben Weyts. Met 
aandacht voor zeepbellen, praatjesmakers 
en fraudeurs. Met coronatest: welke invloed 
heeft de zwaarste recessie sinds de jaren 1930 
op elke investeringsvorm?

Investeren in de derde 
helft van uw leven
Hoe je (comfortabel) van je pensioen geniet 
en tegelijk je (klein)kinderen op weg helpt

Je bent (binnenkort) met pensioen, en je hebt 
een appeltje voor de dorst bij elkaar gespaard. 
Maar wat kost oud(er) worden? Moet je (veel) 
belastingen (blijven) betalen als je met pen-
sioen bent? Mag je (voltijds) bijklussen? Heeft 
het voor zestigplussers (nog) zin om (actief) 
te beleggen? Schenk je (nu al) aan je (klein)

kinderen, of stel je (ook) een testament op? 
Wat doe je met je huis, ruil je dat in voor een 
(service)flat? Kun je daar nog (gemakkelijk) 
voor lenen op oudere leeftijd? En (waarom) 
kan een zorgvolmacht nuttig zijn?

Een helder opgebouwd boek dat geldzaken op 
gevorderde leeftijd bespreekbaar maakt, ook 
tussen generaties onderling.
Met getuigenissen van bekende Vlamingen, 
van Koen Crucke, Dirk Draulans, Christel 
Van Dyck en Pascal Braeckman, over Rik 
Van Cauwelaert, Jan Peumans en Raymonda 
Verdyck tot Geert Hoste, Mieke Vogels en 
Herman Daems.
Gidst je vakkundig door de complexe Bel-
gische regelgeving over pensioenen.
Met aandacht voor alle aspecten van ouder 
worden, van overwinteren in warmere 
oorden tot de zin en onzin van een uitvaart-
verzekering.

BIO
Michaël Van Droogenbroeck werkt sinds 2005 
op de nieuwsdienst van de VRT. Hij is de fi-
nancieel journalist van Het Journaal en brengt 
ook wekelijks een rubriek in het economisch 
programma “De Vrije Markt”. Voor de krant 
Het Laatste Nieuws schrijft hij wekelijks een 
bijdrage over courante geldzaken.

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
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We have a dream

Frank Van Laeken & Paul Beloy

100 jaar geleden gebruikte de Bel-
gische filoloog Théophile Simar voor 
het eerst de term ‘racisme’ in een 
wetenschappelijke studie. Een goede 
gelegenheid om de link te leggen 
tussen 1922 en 2022, vinden Paul 
Beloy en Frank Van Laeken. Ze doen 
dat met een boek (‘We have a dream! 
Racisme vroeger en nu’, uitgegeven bij 
Houtekiet), lezingen, deelname aan 
colloquia en debatten, enzovoort.

Paul en Frank brengen een kort 
overzicht van de lange geschiedenis 
van racisme en discriminatie, waarbij 
ze passeren langs de slavernij, de Ku 
Klux Klan, kolonialisme, Holocaust, 
apartheid, Vlaams Blok en #Black-
LivesMatter, en ook de pseudoweten-
schappelijke theorieën die aan de 
basis liggen van racisme overlopen. 

Daarna stappen ze over naar de 
situatie in Vlaanderen: leefomgeving, 
onderwijs, woningmarkt, arbeids-
markt, politie en justitie, politiek, 
sport, (sociale) media en cultuur, in-
begrepen stereotypes (Zwarte Piet!). 
Zo krijgt de toeschouwer een tegelijk 
beknopt en overzichtelijk, en toch 
ook vrij volledig beeld van racisme 
en discriminatie in de hedendaagse 
samenleving.

Zeggen dat er racisme is in de wereld 
is één ding, er iets aan proberen te 
doen een ander. Wij hebben een 
droom! (Vrij naar Martin Luther 
King) Op het einde van een lichtjes 
deprimerende uiteenzetting bieden 
Paul en Frank, met de steun van tal 
van experten, een reeks aanzetten tot 
oplossing, om dat gigantische prob-
leem uit de wereld proberen te helpen, 
zodat er toch licht is aan het eind van 
die donkere tunnel. We have a dream! 
En Paul Beloy en Frank Van Laeken 
komen die graag tot bij u brengen.

Herboren: hier komt een nieuwe Belg

Majd Khalifeh

Veertien jaar geleden kwam 
VRT-journalist en documentaire-
maker Majd Khalifeh aan in België 
op zoek naar een identiteit. Hij was 
op de vlucht voor het regime in Da-
mascus waar hij als staatloze Palestijn 
na vele omzwervingen was beland. 
Die dag had het goedkoopste vlieg-
ticket bestemming Brussel. Zo simpel 
kan het zijn.

Een verhaal zoals dat van vele an-
dere duizenden vluchtelingen die 
de laatste jaren de oversteek maken 
naar de Europese Unie.  De groot-
ste vluchtelingenstroom sedert de 
Tweede Wereldoorlog is bezig en we 
zitten er midden in.  Wie zijn doel 
bereikt wordt “herboren” in een nieu-
we maatschappij waar hij of zij amper 
iets van af weet.  Geen eenvoudige 
missie in deze tijden van terreur en 
polarisatie.

Majd Khalifeh zijn eigen taal, cultuur 
en kennis leken plots verdampt.  Zijn 
complexe eigenheid was terugge-
bracht tot één woord : “vluchteling”. 
Hij voelde zich een hulpeloze baby 
die zijn weg nog moest zoeken in een 
nieuwe wereld.  Het enige wat hij kon 
was doorgaan.   

In zijn lezing gebaseerd op zijn 
gelijknamig boek “Herboren” neemt 

Majd u mee op sleeptouw doorheen 
de verschillende stappen van zijn 
eigen zoektocht: van nieuwkomer tot 
actieve burger.

Dit is een uitzonderlijk verhaal.  
Vluchteingen, nieuwe Belgen maar 
ook alle Belgen hebben hier een 
boodschap aan. 

BIO
Majd Khalifeh (°1983) is een manus-
je van alles. Hij is verslaggever en 
onderzoeksjournalist, documentaire-
maker, spreker en auteur. Daarnaast 
spreekt hij ook 4 talen: Arabisch, 
Nederlands, Engels en Frans.
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Stijn Meuris
Goodbye hubble, 
welkom james webb 
space telescope
Een eerbetoon aan de legendarische 
Hubble Space Telescope en een inkijk 
in zijn opvolger.

Aan de hand van een gedreven uiteen-
zetting, met humor en feitenkennis, en 
begeleid door knap beeldmateriaal zal 
Stijn Meuris een vervolg leveren van zijn 
succesvolle reeks lezingen over ‘Stijn En 
De Sterren’. 

Een actuele aanrader voor jong en oud, 
kenner en leek.

Hubble bezorgde ons een inkijk in de 
diepste regionen van de kosmos, met 
vaak adembenemend beeldmateriaal.

Nieuwe sterrenstelsels, zwarte gaten,  
nevels en opnames van de verst verwij-
derde structuren in het heelal; op enkele 
decennia tijd gaf het sterrenkundigen een 
enorme boost om de kosmos te be-
grijpen. Waarvoor hulde.

Volgend jaar gaat de Hubble echter op 
welverdiend pensioen, en zijn opvol-
ger staat in de steigers. Al geruime tijd 
trouwens, want de James Webb Space 
Telescope ligt inmiddels flink achter op 
het schema en het budget werd 
al overschreven met bijna een miljard 
dollar. Maar als alles goed gaat wordt 
de JWST op 30 maart 2021 de ruimte in 
geschoten. Met verwachtingen die nog 
een stuk hoger liggen dan bij de Hubble. 
Voor het eerst zal de mens in staat zijn de 
geboorte van het heelal te fotograferen.

Stijn & de sterren

Wedden dat u binnenkort aan Stijn Meu-
ris denkt als u naar de hemel kijkt? 
De Man van Noordkaap, Monza en 
Meuris is al van kindsbeen begeesterd 
door het heelal. 
Hij voert u mee naar zijn favoriete ruim-
te. Met een ster tussen de sterren. 

Geïnspireerd door de Canvasreeks en 
door het boek, voegt Stijn Meuris drie 
uitbreidingen toe aan de lezing die hij al 
een paar seizoenen geeft:
1. Stijn & de sterren
2. Hoe lang gaat dat hier nog duren?
3. Het is groen en het bestaat niet
4.Wordt het nog wat met de ruimtevaart? 

De lezing Stijn & de sterren is ook ge-
schikt voor 10-plussers.

Weg van het systeem

Kris Peeters

Oliecrisis, economische crisis, ter-
reurcrisis, bankencrisis, eurocrisis, 
vluchtelingencrisis, Oekraïnecrisis... 
De laatste vijftig jaar lezen als één 
lange processie van crisissen, de 
ene bovenop de andere. Terwijl de 
gezondheidscrisis nog woedt, dient 
de klimaatcrisis zich aan, met daar-
bovenop een democratie- en biodi-
versiteitscrisis. Moeten we ons niet 
stilaan beginnen afvragen of we wel 
te maken hebben met een systeem 
in crisis? Zou het kunnen dat het 
eerder gaat om een crisissysteem: 
een systeem dat zijn eigen crisissen 
genereert?

In deze lezing neemt socioloog, 
antropoloog en verkeerskundige Kris 
Peeters u mee in een verhaal over 
de toestand van onze wereld. Die is 
zorgwekkend, maar gelukkig zijn er 
ook uitwegen en is er dus ook hoop. 
Kris Peeters geeft u graag een preview 
van waarheen die ons kunnen leiden. 
Daarbij is de broodnodige scheut 
humor nooit ver weg, zijn overtuiging 
getrouw dat ‘overleven’ maar zin heeft 
als we ook nog kunnen ‘leven’.

Duur van de lezing: 45’-120’, af te 
spreken, ook in functie van debat met 
het publiek

Kris Peeters, also known als ‘de 

andere Kris Peeters’ (de echte, zegt 
hij zelf) wordt meer en meer een 
toonaangevende stem in het maatsch-
appelijk debat rond mobiliteit. Ook 
in Nederland wordt hij vaak gevraagd 
als spreker.

Het bewustzijn groeit dag na dag dat 
verkeer ons verstikt. Meer en meer 
steden en gemeenten zijn op zoek 
naar een ommekeer. Kris Peeters, tot 
enkele jaren terug nog fietsambtenaar 
van de stad Antwerpen (tevens de 
laatste), hamert in diverse lezingen op 
de nood tot inzicht. 

Ontdek de andere lezingen van Kris 
Peeters op www.koortzz.be
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Boeddhisme, filosofie van de middenweg

Ward Vandepitte

Inspiratiebron voor de druk bezette 
westerling

Ward Vandepitte is leraar, filosoof 
en promovendus aan de Radboud 
Universiteit waar hij werkt aan een 
doctoraat over het boeddhisme in 
relatie tot de westerse samenleving.

In 2001 ontdekte hij bij toeval het 
boeddhisme. Een bijlage in de krant 
prikkelde zijn nieuwsgierigheid.
Het boeddhisme zette voor hem de 
deur open naar het ontdekken van 
het wonder, dat ons bewustzijn is. 
Op een unieke en toegankelijke wijze 
nodigt het boeddhisme ons uit om 
‘naar binnen’ te kijken en onszelf te 
(her)ontdekken.

Het boeddhisme zette voor hem de 
deur open naar het ontdekken van 
het wonder, dat ons bewustzijn is. 
Op een unieke en toegankelijke wijze 
nodigt het boeddhisme ons uit om 
‘naar binnen’ te kijken en onszelf te 
(her)ontdekken.

Dit leidde tot het schrijven van zijn 
boek ‘De lach van de Boeddha’ dat 
in mei 2022 verscheen bij uitgeverij 
Noordboek.

We hoeven trouwens onze cultuur 
niet af te zweren om ‘boeddhist’ te 

zijn: als een kameleon past het zich 
aan naar de gebruiken van het land 
waar men het verwelkomt. Een ander 
cliché ontkracht: het boeddhisme 
is niet per se iets voor monniken in 
oranje gewaden of iets exclusief Azi-
atisch. Het tegendeel is waar, het is 
perfect in te passen in ons drukke en 
hectische bestaan.

Een toegankelijke, diepgravende, ver-
nieuwende en praktisch toepasbare 
ontmoeting met het boeddhisme.

Johan Braeckman
Moraalfilosoof Johan Braeckman is een spre-
ker die u met gretigheid zal verwelkomen. 
Erudiet, fijnbesnaard en te boeken met een 
reeks fascinerende lezingen waarvan de the-
ma’s hem nauw aan het hart liggen.

Kritisch Denken:
valkuilen en mogelijkheden
Heb je liever goede, betrouwbare kennis dan 
een hoofd vol misvattingen en wil je door-
gronden hoe je dat best kan bereiken? Johan 
Braeckman onderzoekt de oorzaken en legt 
de klemtoon op de mentale valkuilen waarin 
we terechtkomen door de normale werking 
van onze psychologische vermogens.

Darwins moordbekentenis
Geen enkele wetenschappelijke theorie 
beïnvloedt zo dramatisch ons denken over de 
natuur en onszelf als Charles Darwins evo-
luti-etheorie. In de woorden van de Amer-
ikaanse filosoof Daniel Dennett is Darwins 
theorie een universeel zuur; ze lijkt alles aan 
te tasten, ook eeuwenoude en vastgeroeste 
overtuigingen.

Er was eens: over de mens als 
vertellende aap
Over de hele wereld vertellen mensen elkaar 
verhalen. Er komen opvallend vaak ernstige  
en beangstigende problemen in voor.
In deze lezing gaan we op zoek naar een ver-
klaring voor de aantrekkingskracht van fictie.

Is er leven na de dood?
Tot op heden gelooft wellicht een meerder-
heid van de wereldbevolking dat het leven niet 
ophoudt bij de dood. Maar zijn er eigenlijk be-
wijzen voor deze vreemde opvatting? In deze 
lezing worden de meest plausibele argumenten 
die het standpunt dat er leven na de dood is 
ondersteunen, kritisch doorgelicht.

Lou Reed: Rock & roll existen-
tialisme
De onderwerpen die Lou Reed behandelt in 
zijn songs, zijn vaak hard, pijnlijk en con-
fronterend. Toch worden ze ook poëtisch en 
soms romantisch weergegeven. Lou Reed past 
zodoende in de traditie van schrijvers, dichters 
en filosofen zoals S. Kierkegaard, Edgar A. 
Poe en William S. Burroughs, die in hun werk 
op indringende wijze de betekenis van het 
menselijk bestaan verkennen.

Deze lezing kan ook geboekt worden met live 
muziek ondersteuning van Rick De Leeuw en 
Jan Hautekiet!

Over de maakbare mens
De mogelijkheden die dit met zich meebrengt 
om onze erfelijke eigenschappen te manip-
uleren zijn potentieel bijzonder groot. Maar 
ook op allerlei andere vlakken neemt de 
maakbaarheid van de mens sterk toe, denk 
aan voortplanting, breinchirurgie, orgaan-
transplantatie, .... In deze voordracht bespre-
ken we de ethische uitdagingen waarvoor de 
weten-schappelijke inzichten en technische 
mogelijkheden ons plaatsen.
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Dave Sinardet
Dave Sinardet is dan wel professor 
politieke wetenschappen, maar ivoren 
torens zijn niets voor hem. Zijn missie 
en zijn passie: iedereen betrekken bij de 
politiek. In toegankelijke, kristalheldere 
taal doorspekt met een vleugje humor, 
koppelt hij wetenschappelijk inzicht aan 
terreinkennis van de Wetstraat. Zodat u 
écht mee bent.

Sinardet geeft al jaren zeer gesmaakte 
lezingen over politiek en maatschappij. 
Hij is een begeesterde en meesterlijke 
verteller die graag in interactie gaat met 
zijn publiek. 

Alles wat u altijd wilde weten 
over de staat van België (maar 
nooit durfde vragen)
U loopt vaak verloren in ons Belgische 
institutionele labyrint? Geen nood! Pro-
fessor Dave Sinardet is de ideale gids om 
u wegwijs te maken door onze sibillijnse 
staatsstructuur.
Waarom is ons land zo complex? Wat 
zijn de verschillen tussen ons en an-
dere federale landen? Hoe komen al 
die staatshervormingen tot stand? Zijn 
Vlamingen en Franstaligen werkelijk zo 
verschillend? En hoe kunnen we België 
in de toekomst beter doen werken?

Democratie: wat, waarom en 
waarheen?
Democratie is de slechtste bestuursvorm! 
Weliswaar met uitzondering van alle an-
dere vormen die van tijd tot zijn uitgep-
robeerd. De voormalige Britse premier 
Winston Churchill vatte het perfect 
samen: we zijn soms gefrustreerd over 
ons democratische systeem, we hebben 
het gevoel dat het de hele tijd vastloopt, 

dat er teveel gepalaverd en gebakkeleid 
wordt. Maar we hebben ten gronde nog 
geen beter systeem gevonden.
Maar wat is democratie nu precies? De 
wil van de meerderheid? Maar wat dan 
met de rechten van de minderheid? Is de 
democratie in Europa in gevaar? Moeten 
we onze democratie niet vernieuwen? En 
hoe dan? Moeten burgers meer te zeggen 
krijgen?

België, quo vadis? Waarheen 
na 2024?
2024 wordt een politiek scharnierjaar. 
Voor het eerst vinden tijdens hetzelf-
de jaar verkiezingen plaats voor álle 
bestuursniveaus: gemeenten, provincies, 
regio’s, België en Europa. Voor de poli-
tieke partijen staat er dus gigantisch veel 
op het spel, want in 2024 worden overal 
de machtsverhoudingen voor de volgen-
de jaren vastgelegd. En die zullen mee de 
regeringsvormingen bepalen die partijen 
voor meerdere jaren aan de macht bren-
gen of in de oppositie duwen.

Radicalisering

Christophe Busch

Christophe Busch is criminoloog en 
Master in de Holocaust- en Geno-
cidestudies. Hij werkte 12 jaar in de 
forensische psychiatrie. Later stond 
hij als coördinator in voor de uitbouw 
van een forensisch psychiatrisch 
zorgcircuit. 

Tot eind 2019 was hij algemeen direc-
teur van Kazerne Dossin en nu leidt 
hij het Hannah Arendt Instituut voor 
diversiteit, stedelijkheid en burg-
erschap. Daarnaast is hij als expert 
radica-lisering actief binnen verschil-
lende overheidsdiensten.

Christophe in een sterke spreker die 
zijn publiek weet te boeien!

Hieronder vindt u verschillende mo-
gelijke lezingen terug:

- Wij versus zij: polarisatie als ver-
rijking of bedreiging

- Een duivelse transitie: hoe gewone 
mensen in staat zijn buitengewoon 
kwaad te plegen

- Moordmarketing: de creatie van de 
biologische andere

- Auschwitz.camp: van een imperi-
um in het Oosten tot een icoon van 
herinnering

- Beladen erfgoed: de complexiteit 
van herdenken en herinneren

- Het pad van radicalisering

Kom meer te weten over zijn lezingen 
op www.koortzz.be

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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PoPTalk

Tania Poppe

Waarom we zo Onder Druk staan…

Gestoffeerd met het werk van specia-
listen geeft PoPTalk laag op laag een 
verbluffende inkijk op de werking van 
lichaam & geest Onder Druk.

Druk…we kennen ‘het beestje’ alle-
maal. Maar hoe kunnen we ermee 
omgaan? Waar vinden we de balans? 
En, hoe kunnen werkt het in ons 
brein?

De jarenlange tournee met de solo 
Onder Druk en de vele vragen rond 
het thema deden Tania besluiten om 
de achterkant ervan te ontrafelen. Na 
2 jaar opleiding in OGC-ontwikkel-
ingsgerichte coach met specialisatie 
OCP-patroon perfectionisme en een 
eigen praktijk, wil Tania haar kennis 
en ervaring graag delen. 

In PoPTalk ontvelt ze op een per-
soonlijke en aanstekelijke manier laag 
voor laag de verschillende domeinen 
van lichaam en geest die ons Onder 
Druk zetten. 

Gestoffeerd met het werk van spe-
cialisten schijnt ze een licht op de 
achterkant ervan en maakt ze koppe-
lingen die verbluffend herkaderen en 
verhelderen. 

Verwacht je met PoPTalk aan een 
lichtvoetige ‘AHA’-avond met veel 
interactie, vraag en antwoord, een 
kwinkslag en een lach mét een lekker 
glas wijn. 

Gedaan met stress en burn-out

Ralf Caers

Neem zelf de controle over 
je mentale balans!

Als de woorden stress en burn-out val-
len, wordt er vaak snel gekeken naar de 
werkgever om de zaken aan te pakken. 
Maar je baas is zich niet altijd bewust 
van wat er op de werk-vloer gebeurt (of 
vindt het allemaal niet zo erg), waar-
door het vaak te laat is vooraleer er 
eindelijk iets ondernomen wordt. Het 
is dan niet jouw schuld, maar jij zit er 
wel mee.

Daarom kijken we in deze lezing
naar wat je zelf kan doen om je mentale 
balans te bewaren. Door betere keuzes 
te maken kan je jezelf immers heel wat 
weerbaarder maken, zodat je heel moe-
ilijk uit balans kan worden gebracht. 
En als je toch even de pedalen kwijt 
raakt, dan heb je dank-zij deze lezing 
heel wat handvaten meekregen om je 
balans snel terug te vinden.

Wij vertellen dan ook een heel ander 
verhaal dan wat je in de meeste zelf-
hulpboeken rond het thema leest. We 
kijken immers naar wat zovele jaren 
van wetenschappelijk onderzoek ons 
kunnen vertellen en blijven ver weg 
van de gebruikelijke huis-, tuin- en 
keukentips. We brengen dat weten-
schappelijk advies bovendien op een 
heel toegankelijke manier en geven er 
voorbeelden bij die zo herkenbaar zijn 
dat ze uit jouw leven lijken te komen.

 
Zo krijg jij de vaardigheden die je 
nodig hebt om het belangrijkste be-
drijf ter wereld te gaan leiden: de NV 
Mezelf. Aan het einde van de lezing ga 
je dan ook voldaan naar huis, met heel 
wat goede raad en vol zin om je leven 
een heel pak beter te maken.

Samen met zijn echtgenote Marijke 
De Couck publiceerde hij in 2019  
de bestseller ‘Aan het roer van NV 
Mezelf

Ralf Caers is ook inzetbaar in pa-
nelgesprekken, debatten & 
workshops!

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Ondeugend doorgaan

Zaki

De voorbije jaren heb ik veel lezingen 
gegeven naar aanleiding van mijn boek 
‘Ondeugend Ouder Worden’. De basis 
van boek en lezing zijn de misvattingen 
en vooroordelen over de latere leeftijd. 
De conclusie is wel dat ouderdomsdis-
criminatie stelselmatig groeit in onze 
maatschappij.

Ik had verwacht dat de vraag naar de le-
zing nu stilaan zou verdwijnen, maar de 
interesse is blijven bestaan. Door corona 
hebben we dit jaar veel moeten uitstellen 
of annuleren. Maar het thema heeft door 
de pandemie nog aan gewicht gewonnen.

Ouderen en zwakkeren zijn opgesloten  
in tehuizen waar de nodige medische 
zorg ontbrak, met als gevolg een on-
waarschijnlijke sterfte. Dat is niet meer 
of minder dan schuldig verzuim van het 
beleid. Gandhi heeft nochtans gewaar-
schuwd: “Hoe groots een natie is kan 
je merken aan de manier waarop ze de 
zwaksten behandelen.”

Maar toch werd door vetbetaalde ge-
leerden geopperd dat men de senioren 
daarvoor moest straffen. Hen opsluiten 
en de rest vrij laten om te doen wat ze 
altijd al deden. Dat ouderen zouden 
moeten opdraaien voor het financieel 
verlies van de jongere generaties door 
corona. Puur discriminatie. Het zijn de 
senioren niet die het virus binnen brach-
ten in de zorgcentra. Zij hebben het niet 
meegebracht uit Italië, uit de apres ski 
blokhuizen, of van hun coronafuiven en 
barbecues.

Ik zal mijn overigens heel positieve lezing 
aanpassen aan het gevaar voor dit fascis-
tisch denken.

Ja, we zullen doorgaan. 

Ik verwijs dikwijls naar de profetische 
woorden van Herman Van Veen:

“Lieverd mocht ik ooit door wat dan ook 
mijn verstand verliezen doordat mijn 
hart met propjes schiet of ik niet verder 
kan dan mijn wandelstok lang is rol mij 
dan niet naar zo’n tehuis waarop geschil-
derd staat

Carpe Diem of We Zijn Er Bijna.”

Tot ziens, hoop ik,
zaki.

Kristien Hemmerechts
Hubertina

Deze Duitse vrouw die naar België 
kwam, groeide op in een bed van 
antisemitisme dat in de tijd voor 
WOII gemeengoed was in Europa. 
Hubertina had echter ook een sterk 
katholiek rechtvaardigheidsgevoel dat 
haar opriep om te strijden tegen de 
deportatie van Joodse kinderen. 

Daarvoor werd ze zelf opgepakt en 
gedeporteerd naar Ravensbroeck 
om later ook in wapenfabrieken in 
zoutmijnen onder de grond verplicht 
tewerkgesteld te worden. Ze ontsnapt 
ter nauwernood aan de dood en na 
de oorlog en haar terugkeer in België 
kiest ze raar maar waar de kant van 
de collaborateurs. Dat kan verklaard 
worden vanuit haar drang tot verzoe-
ning en een sterk anti-communistisch 
gevoel dat dan weer ontstond vanuit 
een militant katholicisme.

Op zijn minst dus een boeiend per-
sonage dat haar neerslag krijgt in een 
nieuw boek “Hubertina” en een nieu-
we lezing van Kristien Hemmerechts.

Borst

In oktober 2015 kreeg Kristien Hem-
merechts de diagnose borstkanker.

Dat was uiteraard geen prettig  
nieuws, maar de ervaring heeft haar 

ook veel geleerd, onder andere over 
de onwennigheid van haar gezonde 
medemens. Ze ontdekte een kleine 
nieuwe missie: vertellen hoe je het 
best kunt reageren wanneer een 
vriend, vriendin, kennis of collega 
kanker blijkt te hebben.  

Ze komt tot inzichten die ze evengoed 
weer overboord gooit maar alles wijst 
toch in dezelfde richting.  Je moet 
het alleen doen, het is jouw lichaam 
en niemand kan het voor jou voelen.  
Hoe je hierop als buitenstaander, 
vriend of kennis best kan reageren, 
daar kan deze lezing wel een leidraad 
voor bieden !

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Lucien 45/75

Lucien Van Impe & Filip Osselaer

Het jaar 2021 werd een feestelijk jaar 
voor Lucien Van Impe! Het was dan 
45 jaar geleden dat de beste klimmer 
aller tijden de Ronde van Frankrijk 
won – als laatste Belg ooit. En Lucien 
werd 75. Van Impe gaat dit vieren 
met zijn geliefde publiek! Samen met 
zijn biograaf en compagnon de route 
Filip Osselaer brengt hij een com-
pleet nieuwe versie van zijn populaire 
show ‘Lucien!’ (de voorbije drie jaar al 
met heel veel succes op tournee door 
Vlaanderen en Nederland). 

De show krijgt nieuwe verhalen, nog 
nooit vertoonde beelden én nieuwe 
opnames die het publiek terugvoe-
ren naar de heerlijke nostalgische 
tijden van de jaren zestig, zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw. Het wordt 
een uniek tijdsdocument met ver-
halen over het café bij Lucien thuis, 
heroïsche beklimmingen en de schit-
terende weg naar de top van de koers. 

Met live muziek! Een voorstelling met 
Lucien Van Impe, Filip Osselaer en 
Dries Serpentier.

In de zomer van 1969 tekende Lucien 
Van Impe zijn eerste profcontract! 
Vier dagen nadat hij zijn handte-
kening had gezet, startte hij – op een 
veel te grote fiets – al in de Ronde van 
Frankrijk. Het werd meteen een suc-

ces: Lucien werd twaalfde, in de Tour 
die Eddy Merckx won. Het was het 
begin van een prachtige carrière, die 
uitmondde in de schitterende zomer 
van 1976: toen won Lucien als laatste 
Belg de Tour.

Samen met sportchroniqueur en au-
teur van zijn biografie, Filip Osselaer,  
neemt Lucien Van Impe u mee op 
tocht door zijn wielerverleden en ver-
telt hij over al die andere momenten 
die de (Vlaamse) wielerliefhebbers tot 
tranens toe bewogen.

Een vertelling over winnen en ver-
liezen, over klimmen en dalen, over 
lachen en wenen. Over klein een-
voudig geluk.

Een geschiedenis van binnenlands
toerisme in dertien etappes

Bestemming België

Andreas Stynen
Gerrit Verhoeven
Kas Swerts

Ooit was België een topbestemming. Toeris-
ten stroomden van heinde en verre toe om 
van een streepje zon aan de Belgische kust te 
genieten, de ruwe Ardense valleien te ontdek-
ken of door een van ons kunststeden te strui-
nen. Dat bruisende toerisme liet zijn sporen 
na in het landschap : van de luxueuze villa’s 
en hotels uit de belle époque in Westende tot 
de verroeste wandelwegwijzers in Wépion.

In het boek “Bestemming België”wordt de 
turbulente toeristische ontwikkeling in kaart 
gebracht, van het prille begin in Waterloo in 
1815 tot het heden.
Drie auteurs zetten hun schijnwerpers in een 
lezing op een uitzonderlijk belangrijk deel 
van dit Belgisch toerisme.

Gerrit Verhoeven kan u boeken voor een 
boeiend verhaal over het kusttoerisme. Dat 
ving aan rond  1870 toen de familie Otlet in 
Westende het startsein gaf voor de eerste golf 
van het kusttoerisme, gevolgd door Leopold 
II die Oostende op de kaart zette als mon-
daine badstad. Veel later kwam daar ook het 
sociaal toerisme en de vakantiekolonies bij 
en nog later ontwikkelde zich ook kampeer-
toerisme aan de kust. De spreker maakt ook 
een zijstapje naar Hofstade-plage, vooral 
bekend als het dagjestoerisme centrum aan 
de muggenzee. 

Andreas Stynen legt in zijn lezing de focus op 
de aantrekkingskracht van de Ardennen. In 
de laatste decennia van de 19de eeuw kwam 
het toerisme in de Maasvallei goed op gang. 
De grotten van Han, de waterval van Coo, 
boottochten op de Maas, het maakte allemaal 
deel uit van een toeristisch programma 

dat mensen naar de streek lokte. Hotels en 
vakantiewoningen schoten als paddenstoe-
len uit de grond. De pittoreske charme van 
de streek bleek onweerstaanbaar maar ook 
fragiel.

Kas Swerts geeft u inzage in het onstaan van 
de Vlaamse Toeristenbond, het welbekende 
VTB. Deze toeristische sterkhouder wou de 
Vlaamse burgers leren reizen om kennis van 
het Vlaamse land zowel bij landgenoten als 
bij vreemden te verspreiden en zo het toe-
risme in eigen streek aan te moedigen. VTB 
werd dé infokiosk van toeristisch Vlaan-
deren. Met allerlei brochures en reisgidsen 
vertrok de Vlaming goed voorbereid op reis.  
VTB was het Vlaamse antwoord op Touring 
Club die ze te Fransgezind vonden.  Intussen 
is VTB verveld tot Cultuursmakers, maar bli-
jven ze de drager van een roemrijk verleden.

U kan elk van deze sprekers apart boeken. U 
kan er ook voor kiezen om een lezingenreeks 
aan te bieden en de drie sprekers op een ver-
schillend tijdstip uitnodigen.

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Belgische circusartiesten in amerika

Gwendolien Sabbe

“Clementine, hier sta ik aan eene van 
de lithos die hier met honderde aan 
de muren geplaatst worden. Henri”

Dit schrijft acrobaat Henri ‘Bento’ 
Frans op de achterkant van de foto 
aan zijn vrouw Clementine wanneer 
hij doorheen Amerika tourt met het 
befaamde Barnum & Bailey Circus, 
van 1910 tot 1912. 

Henri Frans is één van de zestigtal 
Belgische circusartiesten die begin 
vorige eeuw met de Red Star Line 
naar Amerika trok om er hun act 
in de grootste circussen van die tijd 
zoals Barnum & Bailey, Ringling 
Brothers, in Vaudevilletheaters of 
op Fairs te spelen. 

Waarom vertrokken ze? 
Waarom besloten sommigen om er te  
blijven, anderen juist niet? 
Hoe zag een dag bij Ringling Brothers 
eruit? 
Wat deden ze op hun vrije dag? 
Hoe deden ze hun was? 
Waar sliepen en aten ze? 
Hoe was het voor hen om in een 
Vaudevilletheater te spelen? 
Hoe anders was het in Amerika in 
vergelijking met hun tourleven in 
België of Europa? 
Hoe belangrijk is Amerika nog voor 
hedendaagse circusartiesten?

Met foto’s, archiefdocumenten, 
audio- en videofragmenten vertelt 
Gwendolien Sabbe het verhaal van 
deze artiesten. 

Ze beschrijft hoe hun leven onder-
weg in Amerika eruitzag 
en zoomt in op enkele persoonlijke 
verhalen.

Suzy wandas

Kobe Van Herwegen

Het wonderbaarlijke verhaal van ‘the 
lady with the fairyfingers’

Wanneer de Belgische Suzy Wandas 
in 1896 in een foorwagen in Brussel 
wordt geboren, wijst niets erop dat 
het kermismeisje zal uitgroeien tot 
een internationale ster. 

In de door mannen gedomineerde 
goochelwereld schittert zij als eni-
ge vrouwelijke goochelaar aan het 
firmament. Het voorprogramma van 
Josephine Baker, de grootste zalen 
van Europa en zelfs het Koninklijke 
Theater Carré in Amsterdam: overal 
kan ze op staande ovaties rekenen.

Die roem staat soms in schril con-
trast met hard werken en bittere 
armoede. Telkens wanneer een we-
reldoorlog uitbreekt, moet Suzy 
vechten om te overleven. Tot de liefde 
overwint op Expo 58 en ze alles laat 
vallen om naar Amerika te verhuizen. 
Daar komt haar Amerikaanse droom 
uit.

Geïllustreerd met foto’s, goocheltrucs 
en zeldzaam filmmateriaal vertelt 
Kobe Van Herwegen het boeiende 
relaas van Suzy Wandas, tegen de 
achtergrond van het Belgische amuse-
ment in de twintigste eeuw, de op-
komst van de vrouwenrechten, liefde 

en pure magie.

Deze voordracht met slides is uiter-
mate geschikt voor grote of kleine 
groepen met een minimumleef-
tijd van 12 jaar. 
Desgewenst kan de voordracht ook 
aangepast worden naar een specifieke 
regio, discipline of goochelaar

Duurtijd 60 minuten, al dan niet met 
vragenronde.

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops



Miekes mysterieuze lichaam

Mieke Mievis

Een paar jaar geleden verdiepte 
Mieke Mievis zich intensief in de 
geheimen van de lichaamstaal. 
Honderden boeken en videotapes van 
wetenschappelijke proeven heeft ze 
gelezen en bekeken. 

Miekes Mysterieuze Lichaam is het 
resultaat van deze studie. Tijdens het 
eerste deel van de lezing licht Mieke 
de beginselen van de lichaams-
taal toe. Vervolgens ontleedt ze uw 
lichaam van kop tot teen. 

Wedden dat u binnenkort ook al 
eens onder de tafel kijkt tijdens een 
vergadering?  En dat u leugenaars of 
mensen op de versiertoer sneller zal 
herkennen?

Want alles wat u in uw verbale com-
municatie verzwijgt, verklapt u toch 
via uw lichaam. Wie de taal van het 
lichaam leert lezen komt dus meer te 
weten over al die gevoelens die niet in 
woorden worden gevat.

U hoort van Mieke ook waarom 
mannen met hun benen open zitten, 
vrouwen hun hoofd schuin houden 
en een vlezeke-vlezeke handdruk de 
beste is. Zelfs het mysterie van de 
sacoche wordt opgehelderd.

De volgende keer dat u op een feestje 

bent, aan de onderhandelingstafel zit, 
of lekker mensen aan het kijken bent, 
weet u meer dan er gezegd wordt. 

Een oogopener die uw leven voor 
altijd zal veranderen. 

De lezing is ook beschikbaar voor de 
3de graad middelbaar onderwijs. 

Op eenvoudig verzoek werkt Mieke 
Mievis voor u een lezing uit met een 
specifiek accent. Ze kan hiervoor 
beroep doen op een grote parate ken-
nis over onderwerpen als: lichaams-
taal in de liefde, lichaamstaal bij on-
derhandelingen, …

Hart gezocht

Mieke Mievis & Hilde Martinez

Seksuologe Mieke Mievis (bekend van 
De Laatste Show) testte alle mo-derne 
en minder moderne middelen in haar 
zoektocht naar een lief. Journaliste Hil-
de Martinez zorgde voor wetenschap-
pelijke onderbouw.

Samen brengen ze een hilarisch over-
zicht van hun bevindingen en bieden ze 
heel wat tip & tricks ! 

“Hart Gezocht” is een  grappige show 
vol herkenbare verhalen, maar ook met 
bruikbare tips, verhelderend cijferma-
teriaal en een hoop wetenschappelijke 
uitleg die veel verklaart.

Maar had dit alles ook resultaat ?Dat 
wordt duidelijk in “Hart Gezocht”! 

Want hoe kan het dat je verliefd wordt 
op iemand die je enkel online spreekt 
en nog nooit ontmoet hebt?
Hoe doorsta je een ‘fling’?
Ook mensen die niet weten van een 
fling is, helpen we verder :-)  
Waarom ga je best heel hard lopen als 
je date een narcist blijkt te zijn?

Het Uitgangspunt is simpel: Daten is 
een ontdekkingstocht, een mee-slepend 
avontuur, waar vooral hard gezocht 
wordt naar een hart.

Als single krijg je vaak ongevraagd 
een hoop goedbedoelde raad. Mensen 
willen je graag helpen om je ‘van straat 

te krijgen’. Maar werken al die tips wel?

Wat werkt er en wat niet? 
Hoe word je een begeerlijke single? 
Welke trucs helpen om een date te 
versieren?
Waarom neem je best geen proielfoto 
met een zonnebril op je neus?
Hart Gezocht geeft ook meer inzicht 
in de biologische reacties die ervoor 
zorgen dat je holder de bolder verliefd 
wordt.

Er wordt ook ingegaan op het feno-
meen bindingsangst en de dames 
leggen ook uit waarom je iemand best 
niet te lang aan het lijntje houdt.

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops



The Polar Project

Jan De Deken

Dit is het eerste Nederlandstalige 
multimediale magazine dat zich 
volledig toespitst op het thema van 
deze tijd: HET KLIMAAT!

Onze zomers breken hitterecords, en 
dat zullen ze blijven doen. Wereld-
wijd eisen aanhoudende droogtes, 
watertekorten, verwoestijning en 
overstromingen miljoenen slachtof-
fers. Klimaatverandering veroorzaakt 
gewapende conflicten en voedselcri-
ses, is een oorzaak van migratie- en 
vluchtelingenstromen en zet interna-
tionale evenwichten en machtsver-
houdingen onder druk.

Met The Polar Project trekt Jan De 
Deken radicaal de kaart van vernieu-
wende multimediale storytelling, om 
het verhaal van klimaatverandering 
op een toegankelijke en indruwek-
kende manier te vertellen. Een ma-
nier die mensen niet afstoot, maar net 
aantrekt. 

Het lanceringsproject ging over de 
amazones in Brazilië. In het tweede 
dossier komt het verband aan het 
licht tussen seksslavernij en klimaat-
verandering. Daarna trok Jan naar 
Zambia om de Afrikaanse amazones 
op te zoeken. Voor het laatste dossier 
trok hij naar Alaska.

Tijdens een geanimeerde avond 
vertelt Jan De Deken over hoe we de 
storytelling over klimaatverandering 
moeten veranderen.

The Polar Project kan ook gepro-
grammeerd worden voor 3e graad 
middelbaar.

Jan De Deken is ook te boeken met 
zijn lezing: ‘Melk, honing, kerosine: 
Op reis naar de gelukkigste en onge-
lukkigste plaatsen ter wereld.’

100% ijs

Johan Lambrechts

Antarctica & het klimaatverhaal

Een belevingsverhaal van journalist 
Johan Lambrechts over dit onmetelijke 
continent dat weinig bekend is maar dat 
uiteindelijk ook een sterke band heeft 
met België.

Bovendien gaat Johan ook dieper in op 
de cruciale rol van het continent in de 
problematiek van de global warming.

Zo hoorde, voelde en zag je de Zuid-pool 
nog nooit !!

Tijdens deze lezing neemt Johan Lam-
brechts, reisjournalist en schrijver van 
twee succesvolle poolboeken, je mee 
naar de koudste, ijzigste, winderigste en 
droogste plek ter wereld. 

Gekruid met veel anekdotes en rijkelijk 
geïllustreerd met audio- en beeldma-
teriaal van reisfotografe Hilde Vander 
Linden hoor en zie je het spannende ver-
haal van de avontuurlijke exploratie van 
Antarctica, van de Belgica-expeditie tot 
de nieuwe, duurzame Prinses Elisabeth-
basis die volledig draait op hernieuwbare 
energie. 

Daarna verneem je meer over de rol van 
het continent als het klimaatgeheugen 
van onze planeet. En uiteraard krijg je 
ook de pinguïns in geuren en kleuren te 
horen.

Daarna focust deze professioneel ver-
zorgde lezing op de rol van Antarctica als 

het klimaatgeheugen van onze planeet 
en als thermometer en barometer van 
de gezondheidstoestand van de aarde. 
Tenslotte gaan we dieper in op het cru-
ciale belang van het continent in de pro-
blematiek van global warming. Zo 
hoorde, voelde en zag je de Zuidpool nog 
nooit!

Cool for kids !  

“Antarctica cool for kids” is een educati-
eve en sterk interactieve lezing van reis-
journalist, schrijver en rasverteller Johan 
Lambrechts, over een werelddeel dat tot 
de verbeelding spreekt voor tienplussers.

Lezing voor 10+ (school- , familie- of 
kindervoorstelling)

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Opvang van mensen in nood

Erik De Soir

Wat als je mensen moet opvangen 
voor wie de wereld net is ingestort? 
Of als je met hen moet terugblikken 
op vreselijke dingen die hen alle hoop 
op herstel hebben ontnomen? Als je 
met hulpverleners moet napraten over 
interventies waarbij alle hulp te laat 
kwam?

Hulpverleners ervaren het niet kun-
nen helpen of redden van slachtoffers 
overigens ook als erg ingrijpend. Dit 
gaat vaak gepaard met controleverlies 
en een gevoel van onmacht.

Slachtoffers willen vooral eerlijke 
informatie, als startpunt van hun 
doorwerking gaan ze vaak terug op 
zoek naar hun hulpverleners van het 
eerste uur. Het is belangrijk dat zowel 
slachoffers als hulpverleners kunnen 
terugvallen op een begrijpelijk kader, 
waarbinnen ze hun eigen ervaringen 
een plaats kunnen geven. Zonder de 
juiste aanpak riskeert elke getroffene 
van een schokervaring - slachtoffer, 
familielid of hulpverlener -vroeg of 
laat vast komen te zitten in een  
moeilijk proces.  

Erik De Soir is crisispsycholoog en 
psychotraumatherapeut.  Hij verricht 
onderzoekswerk en verzorgt opleid-
ing en in binnen- en buitenland. 
Hij verleent psychologische opvang 

en begeleiding aan slachtoffers en 
nabestaanden van verkeersongeval-
len, oorlogssituaties, collectieve 
rampen maar ook in persoonlijke 
drama’s in het dagelijks leven.

Hij treedt regelmatig op als expert in 
de media en hij deelt zijn kennis en 
ervaring via boeken voor professio-
nele hulpverleners.

Wij voorspellen dat de ontmoeting 
met Erik de Soir u zal bijblijven. 
Want de kracht en vastberadenheid 
die hij uitstraalt en de manier waarop 
hij - ook tijdens deze lezing - recht op 
zijn doel afgaat, zullen indruk op u 
maken.

Etiketjes & Etiketjes 18+

Ann Ceurvels

Etiketjes 

In Etiketjes legt Ann Ceurvels uit waar-
om zoveel kinderen tegenwoordig een 
‘etiketje’ dragen. 

Ze probeert de ontelbaar vele ouders en 
families die er elke dag mee leven een 
warm hart onder de riem te stoppen. 
Want zij is zelf een etiketjes-mama. Ja, 
zelfs een etiketjes-echtgenote.

De lezing kan ook geboekt worden in 
combinatie met muziek  van Jonas Win-
terland !

Ben je bereid om je eigen overtuigingen 
even op de gang te parkeren en met een 
open geest te luisteren naar wat ze te 
vertellen heeft? Top. Wie weet gaat er 
wel een hele nieuwe wereld voor je open. 
En begrijp je straks sommige mensen uit 
je omgeving net dat beetje meer.

Etiketjes 18+ 

Wat als je op je achtendertigste plots 
vastloopt? Of wanneer je op je drieën- 
vijftigste je carrière ziet verkruimelen 
zonder juist te weten waarom? Wat als 
je bijna zeventig bent en dan te horen 
krijgt dat je eigenlijk een atypisch brein 
hebt? 

De weg die volwassenen moeten afleg-
gen om tot een diagnose te komen, ligt 
eveneens geplaveid met talloze vooroor-
delen en gefrons van wenkbrauwen.  

In Etiketjes 18+ zoekt Ann Ceurvels 
uit of het zinvol is om als volwassene 
op zoek te gaan naar meer inzicht in je 
eigen functioneren of dat het net beter 
is om in de etiketjes-kast te blijven. Wie 
weet maakt het antwoord op die vraag 
wel het verschil tussen overleven en 
leven. 

Reactie van CC Opwijk: Het was fan-
tastisch. Heel het publiek was laaiend 
enthousiast.  Ann heeft een aangename 
stem om naar te luisteren, verveelde 
nooit, boeiend én leerrijk. Dikke merci! 
Zelden dat een zaal unaniem over de 
hele lijn enthousiast is!

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be

* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
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Vrouw aan de piano

Veerle Janssens

Vrouwelijke componistes voor het 
voetlicht.

De lezing ‘Vrouw aan de piano’ 
zoomt in op het leven en werk van 
vrouwelijke componistes. Veerle Jans-
sens spreekt vanuit eigen en-gage-
ment en ervaring. Op haar vijftigste 
heeft ze zich na vele jaren van ‘aan-
modderen’ weer aan haar (nieuwe) 
piano gezet. Krijgen vrouwen intus-
sen evenveel kansen?

Veerle Janssens illustreert deze lezing 
met mooie muziek. 
Eventueel speelt ze zelf piano. 

Haar boek Vrouw aan de piano 
verscheen bij Uitgeverij Vrijdag.

Ze heeft zich verdiept in het werk 
en het leven van te lang vergeten 
componistes, zoals Fanny Men-
delssohn, Clara Schumann, Mel 
Bonis, Cécile Chaminade, Ethel 
Smyth en Lili Boulanger. Met 
hedendaagse componistes, zoals 
Eliane Rodrigues en Annelies Van 
Parys, keek ze naar de muziek-
wereld van vandaag.

BIO
Veerle Janssens (°1965), german-
iste Nederlands-Duits van oplei-
ding, was bijna 30 jaar lang jour-
naliste en eindredactrice, eerst bij 
De Standaard, daarna bij De Tijd. 
Op haar 50ste zei ze, na een burn-
out, de krant vaarwel en maakte 
ze eindelijk weer meer werk van 
haar passie: pianospelen. Maar het 
schrijven liet ze niet los. Ze besloot 
over die stap in haar leven een 
boek te schrijven.

Sticky songs

Zaki

Al jaren krijgt Zaki de vraag wan-
neer hij eens een lezing maakt over 
muziek. Wel bij deze krijgt die vraag 
meteen een sterk antwoord. 
Hoeveel impact heeft muziek op 
ons leven? Is uw favoriete muziek 
uw eigen keuze of heeft de muziek 
u gekozen? Pertinente vragen die 
Zaki onderzoekt in zijn lezing: Sticky 
Songs !

Zaki kijkt naar de muziek die ons 
gelukkig maakt, onze angsten ver-
drijft, ons denken, onze passie en 
onze dagelijkse handelingen stuurt. 
Ons gewild of ongewild kippenvel 
bezorgt, laat lachen en doet huilen. 
Ons lichaam, onze hersenen en onze 
gevoelens beïnvloedt, en nog veel 
meer. Noot voor noot.

Natuurlijk horen daar veel muziek-
fragmenten bij. Van Sully tot Avicii, 
de Chilli Peppers, Dury, Dead Prez en 
Bowie. Van de Rolling Stones tot Brit-
ney Spears en Aretha Franklin, van 
Winehouse tot Clouseau en Eminem.
Over wijn, chocolade, muziek en zo 
veel meer...Uw muziek zal nooit meer 
hetzelfde zijn.
 
REACTIES PUBLIEK:
“Zaki doet zijn reputatie als muz-
iekliefhebber alle eer aan in Sticky 
Songs.”

“Geen moment verveeld met Zaki 
en zijn sticky songs die echt blijven 
plakken.”

REACTIE PROGRAMMATOR:
“De voorstelling Sticky Songs is 
bijna 2 uur genieten van uitstekend 
gekozen muziekfragmenten en de 
invloed die deze muziek heeft op ons 
leven. Als een geboren verteller en 
met zijn aangename radiostem weet 
Zaki het die 2 uur bijzonder boeiend 
te houden. Een voorstelling die nooit 
verveelt en waarbij je op het einde 
van de avond naar huis gaat met een 
heel fijn gevoel en een aantal leuke 
‘weetjes over muziek’ rijker bent. 
Een absolute aanrader!” - Maarten 
D’hamers (Gemeente Stekene)

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be* ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten & workshops
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Rariteitenkabinet: special bob dylan

Jan De Smet

IT AIN’T ME BABE… 
DAT BEN IK NIET…

De tachtigste verjaardag van Robert 
Allan Zimmerman (25.04.1941) zal 
hoogstwaarschijnlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan. En dat is niet meer dan 
terecht! Een lawine aan “tribute-con-
certen” in binnen- en buitenland 
staan ons te wachten. 

Een onbeschrijfelijk rijk gevulde 
carrière van om en bij de 60 jaar gaat 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.

Keerzijde van de medaille is natuur-
lijk dat iedereen wel eens een graantje 
wil meepikken in de slipstream van 
“de grote successen” en dat leidde tot 
zowel mooie, nieuwe interpretaties 
van de Dylan-composities als tot 
“covers” die we eerder met de slappe 
lach naar de kringloop zouden bren-
gen. 

Wel, Laat dat nu net de opdracht van 
het “rariteitenkabinet” zijn.
Wist U dat heer Dylan gecoverd 
is door (o.a.) Frank Zappa, Julie 
London, Neil Innes , Spike Jones, 
James Last, Mae West, Telly Savalas 
(Kojak), Franky Valli & The Four 
seasons, Hugo Montenegro, Duane 
Eddy, Christiane van den Wyngaert 
(opper-rechter strafhof Den Haag ), 

Hugues Aufrey…  
(…lijstje ingekort door de redactie) 

Ook Jazz ensembles, Strijkkwartetten 
en Synthesizerfreaks hebben zich te 
goed gedaan aan diverse Dylan-com-
posities. De meest Hilarische, 
Onwaarschijnlijke en Hoe-Is-Het-In-
Godsnaam-Mogelijke tracks worden 
verzamelt in deze Rariteitenspecial.

Jan De Smet zal U begeleiden in deze 
geheime kamers van het Dylan-uni-
versum. Meteen wordt de aloude 
boutade “Nobody Sings Dylan Like 
Dylan“ meer dan ooit bevestigd! 

Neil Young

Piet De Pessemier

Piet De Pessemier, Neil Young-lief-
hebber in hart en nieren, zanger 
en gitarist bij de band Mad About 
Mountains en LeNoise (zijn eigen 
Neil Young tributeband) maakt een 
reis doorheen Neil Youngs leven en 
vertelt anekdotes die Neil Young 
zo specifiek maken als mens en als 
muzikant.

Waar haalt hij zijn inspiratie? 
Hoe komt hij aan die specifieke 
sound?... 

Verschillende punten uit zijn leven 
worden uitgelicht en aangevuld met 
live muziek en luisterfragmenten.

Neil Young, gitarist, songwritter, 
uitvinder...

Met een valse start en gezond-
heidsproblemen begon Neil Young 
aan zijn leven en werd een zelfzekere, 
koppige muzikant die als de muze 
roept alles achter laat en verder gaat.

Niet meer achterom kijkend. Maar 
toch is hij ook een twijfelaar. Iemand 
die steeds op zoek is naar zichzelf. 
Iemand die zijn grenzen wil verleggen 
en in werelden wil stappen waar hij 
geen benul van heeft, steeds op zoek 
is naar de perfectie…

Met dank aan C-Mine cultuur-
centrum en bibliotheek Genk. 
De lezing kwam tot stand in het 
kader van hun gezamelijk Neil Young 
Project. 



De jaren stillekes

Frank Van Laeken

Opkomst van pop & rock in Vlaanderen (1959-1970)

In De jaren stillekes overloopt Frank Van Laeken (°1959) de moeizame tocht 
van pop- en rockmuziek doorheen onze contreien in de jaren 60. 

Van de eerste popklanken op een festival (‘Kili-watch’!) over The Beatles die 
niet welkom waren op de Vlaamse en Waalse televisie en Nonkel Bob & Tante 
Terry die Keith Richards mochten interviewen tot de eerste rockfestivals en de 
BRT Top 30. 

Een nostalgische muzikale tocht vanuit de duisternis (1959) tot het volle licht 
(1970). Mét muziek, dat spreekt voor zich!

Watskeburt, Lage Landen?

Peter Van Dyck

Journalist en muziekfanaat Peter Van 
Dyck stelde met Watskeburt, lage 
landen? een ware eregalerij samen 
van het Nederlandstalige lied. Voor 
het boek, uitgegeven bij Lannoo, 
groef hij in leven en werk van be-
kende helden, vergeten goden en 
rijzende sterren aan het Nederlandse 
en Vlaamse muziekfirmament: van 
volkzangers en cabaretiers tot polder-
rockers, beatniks, nederhoppers en 
frithoppers. Een cult-
uurgeschiedenis - van na de Tweede 
Wereldoorlog tot heden - die de brug 
slaat tussen jong en oud, Vlaams en 
Nederlands, levenslied en hiphopbeat.

Tijdens de lezing deelt de auteur alle 
leuke anekdotes, weetjes en must 
knows met het publiek. 

De auteur deelt inzichten in hoe 
inspiratie werkt bij liedjesschrijvers, 
over hoe een stroeve zangtaal de 
creati-viteit aanzwengelt, over de 
grote diversiteit binnen het Neder-
landstalige lied, over de ontelbare 
kruisbestuivingen tussen Vlaan-
deren en Nederland en over de 
frappante overeenkomsten tussen 
levensliedzangers en hedendaagse 
rappers.

Op een muzikale soundtrack komt u 
meer te weten over de muziek in uw 

eigen taal dan u ooit voor mogelijk 
hield.

BIO
Peter Van Dyck (1965) is all-
round-journalist en tekstschrijver. 
Tussen 1989 en 2006 was hij mu-
ziekjournalist bij Joepie en Focus 
Knack. Nadien ging hij geen enkel 
onderwerp uit de weg. Hij schrijft 
even graag over management, mobi-
liteit, technologie en wetenschappelijk 
onderzoek als over sport, cultuur, 
lifestyle en human interest. Maar 
de liefde voor muziek blijft toch het 
grootst

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Boogie Woogie

Robert Van Yper

Boogie Woogie. Het grappige woord 
alleen tovert een glimlach op de 
lippen. De vrolijkste muziek uit de 
rockgeschiedenis. Zo vrolijk, dat 
het “the Devil’s music” wordt gen-
oemd. Onweerstaanbaar zet ze aan 
tot dansen en tot andere goddeloze 
wilddoenerij.

Toch is Boogie Woogie niets méér 
dan één van de bloeiende zijtakken 
van de Blues. Ontstaan als amuse-
ment na het mensonterend slaven-
werk op de katoenplantages in het 
zuiden van de States. In de honger-
jaren na de Wall Street Crash vlucht 
de muziek mee naar de noordelijke 
steden, waar ze alleen maar wilder 
wordt...

Al snel speelt ze een woelige rol bij 
het ontstaan van die andere, al net zo 
verdorven muziekstijl: de rock ‘n roll. 

De blanke burgerij gaat in shock als 
ook jonge blanke tieners wild begin-
nen te dansen op die heidense ritmes 
met hun dubbelzinnige teksten. En 
stel je voor: soms dansen blanke 
meisjes zelf met zwarte jongens. 
Het einde van de Beschaving! En 
dat allemaal door... jawel: door die 
verdoemde muziek van de Duivel, die 
later mee de Sixties bepaalde, en zelfs 
tot in de hardrock te horen is.
Robert Van Yper vertelt dit span-
nende verhaal - rijk geïllustreerd met 
historische klank- en beeldfragment-
en.

Robert Van Yper
MeToo in de fifties
De geschiedenis van vrouwen in de 
rock’n’roll

Vrouwen in de rockbusiness, het is 
geen evident verhaal. Elk decennium 
heeft zijn door de industrie geprefabri-
ceerde “poppemiekes”.

Maar vrouwen met echte rock-uitstral-
ing en credibility, die ook op termijn 
nog iets betekenen?  Niet zo veel, zelfs 
vandaag niet.

Ook in die roemruchte Seventies en 
Eighties kon je ze op 1 hand tellen  En 
in de Sixties kom je al niet veel verder 
dan alleen maar Janis Joplin.
Maar hoe zat het dan in de nog eerdere 
voorgeschiedenis van de rock – die 
zogenoemde ‘rock’n’roll-revolutie’ van 
de fifties?
En in de jaren die dààraan voorafging-
en?

Imagine no John Lennon

Wie is de echte John Lennon? Het 
vlotte tieneridool of de extreem linkse 
barricadenbestormer? De ‘Working 
Class Hero’ of de ‘Vredesapostel’? Het 
harde Revolution of het dromerige 
Imagine? 

Robert Van Yper schreef er een boek 
over en is beschikbaar voor een boei-
ende lezing, die kan aangevuld worden 
met live muziek met Kloot Per W, of 
met een reading door Luckas Vander 

Taelen die Lennonteksten in het Neder-
lands vertaalde.

Rock it!

Ons aller zo geliefde Rockmuziek heeft 
een lange voorgeschiedenis.  Ze groeide 
uit het tumultueus samenvloeien van 
blanke en zwarte muziekstijlen.

In zijn boek “ROCK IT – EEN RACE 
MET DUIVEL” vertelt Robert van Yper 
dat verhaal van naaldje tot draadje. 
Beginnend in … 1865.  Jawel.

De verhalen, en natuurlijk veel authen-
tieke muziekfragmenten, alles mooi 
geplaatst in de historische en sociale 
context.

Prospectie mogelijk, zie speellijst: www.koortzz.be
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Wereldoorlog II

Reg Jans

Reg Jans is een historicus met een diepe 
passie voor de Tweede Wereldoorlog. 
Meer dan twee decennia lang leidde 
Reg Oorlogsveteranen en hun families 
rond op de slagvelden waar zij vochten 
in Normandië, Nederland en de Bel-
gische Ardennen. 

In 2014 heeft Reg met succes een 
rondleiding uitgevoerd voor een dele-
gatie van het Amerikaanse Witte Huis.

Meer recent begeleidde hij de cast van 
de HBO successerie Band of Brothers 
in Bastogne.

WOII: Het Ardennen Offen-
sief
 
Tijdens deze lezing schetst WWII his-
toricus Reg Jans een duidelijk beeld van 
het Ardennen Offensief. Een verhel-
derende tijdlijn vanaf de bevrijding in 
September 1944 tot aan het einde van 
de gevechten in 1945. In zijn typerende 
eigen stijl vertelt Reg onder andere over 
het bloedbad in Malmedy, de verde-
diging van St Vith, Bastogne, Operatie 
Greif en Afro-Amerikaanse soldaten, 
dit alles doorspekt met persoonlijke 
verhalen die Reg heeft verkregen door 
zijn relaties met bevriende oorlogsve-
teranen.

Een zeer leerrijke, onderhoudende 
ervaring met een vleugje humor van 
de bovenste plank! 

WOII: De Band of Brothers in 
Bastogne 

Tijdens deze lezing neemt Reg Jans je 
mee naar 1944-1945 en vertelt hij het 
echte verhaal van Easy Company in 
Bastogne. In zijn typisch eigen stijl, 
geschiedenis met een hoek af en, be-
laden met foto’s en anekdotes, dompelt 
Reg het publiek onder in de wereld van 
de Band of Brothers, op het slagveld 
en op de filmset. Deze lezing over Easy 
Company is omwille van de ervaring 
van de spreker uniek in de wereld.

Educatief, Inspirerend en Enter-
tainend

Mijn papa was bij de SS

Wim Claeys

Als jong ventje liep muzikant en ca-
baretier Wim Claeys (1972) te pronk-
en met memorabilia uit het nazitijd-
perk. Bij het VNJ, de Vlaams-natio-
nalistische jeugdbeweging, zong hij 
uit volle borst mee met aangebrande 
oorlogsliederen. Want ja, in de oorlog 
was zijn papa SS’er geweest en hij had 
aan het oostfront gevochten tegen de 
Russen, dus kon de SS toch niet slecht 
geweest zijn?

Pas toen Wim als tiener de gruwel 
van de Holocaust onder ogen zag, 
begon hij zich vragen te stellen bij 
het oorlogsverleden van zijn vader 
en het gedweep met nazisymbolen 
binnen het VNJ. Terwijl het Vlaams 
Blok almaar groter werd en het VNJ 
steeds meer in de richting dreef van 
extreemrechts, werd Wim in een 
andere richting getrokken: die van de 
muziek.

Wim keerde zich af van het 
Vlaams-nationalistische milieu 
waarin hij opgroeide, maar nooit van 
zijn vader. Die bleef in de eerste plaats 
altijd zijn lieve, grappige papa.

*Ook mogelijk voor leerlingen uit het 
middelbaar.
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