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Quentin Dujardin, Didier Laloy &
Adrien Tyberghein
Water & Fire
Met ogenschijnlijk tegenge stelde muzikale tempera menten zoeken 
Dujardin en Laloy naar een symbiose, wat een rijk melodieus album 
voortbrengt. Ze vullen elkaar prachtig aan en zorgen voor een klanksen
satie met zowel brandende als ijzige momenten. De jonge bassist van 
de Nationale Opera van Parijs, Adrien Tyberghein, zorgt voor de ideale 
brug tussen beide artiesten. 

20U
Onze Lieve Vrouw Zeven Weeën en Sint-Jozefkerk, Schoonaardebaan 60, Schoonaarde

Volg ons op www.ccbelgica.be 

Alle tickets & info via  
www.ccbelgica.be / kerkstraat 24, 
9200 Dendermonde, 052 20 26 26
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Concerten van o.m. Graindelavoix en Roeland Hendrikx 
en nog heel wat andere namen… verderop in 2022. 
Op de spits is een onderdeel van Expeditie 2022,  
het nomadische seizoen van CC Belgica n.a.v.  
de renovatie hoofdgebouw en Huis Van Winckel.
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Dubbelconcert 

Spilar + Wör 
ikv Winterfestival
Spilar is een band met 
een kloppend hart 
voor folksongs van bij 
ons. Hier opgetekend 
en gevonden, hier 
gespeeld en gezongen: 
korteketenmuziek als 
het ware.
WÖR pompt nieuwe 
energie in 18e eeuwse 
melodieën van bij ons 
met een groove die 
aanstekelijk werkt, 
aangedreven door het 
strakke tempowerk van 
gitaar en baritonsax.
 

20U  
Sint-Jozefarbeiderskerk, 
Ommegancklaan,  
Dendermonde

Lotte Dodion & 
Annelies Van Dinter
Patti Smith: My heart still hums
Een voorstelling met spoken word, 
muziek en beeld die de geest van Patti 
Smith eert en bezweert met gitaren, 
een Indianendrum en twee monden  
vol rock‘nroll.

20U 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, 
Hofstraat, Oudegem
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Het is al eeuwen zo: thuislozen of doortrekkers op zoek naar een plek 
voor de nacht, namen torenspitsen als baken om hun weg te bepalen 
en klopten aan bij kerken en kloosters om gastvrijheid te vragen.
Ons gebouw in verbouwing drijft ons ook in die richting. Zo trekken 
we al jaren naar enkele kerken en vonden daar steeds gastvrije 
mensen om onze voorstellingen te herbergen. Maar nu drijven we  
het op spits, we nemen ons voor minstens in elke deelgemeente in 
één kerk een voorstelling te huisvesten.
Met de reeks zijn we nog lang niet rond. We nemen ons voor onze 
expeditie op dit vlak verder te zetten in het najaar zodat de cirkel 
rondgeraakt! Een gespreid verhaal over 2 seizoenen dus.
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Kacper Nowak &  
Monika Darzinkeviciute
Aperitiefconcert
 Prachtige sonates gebracht door 
de Poolse cellist Kacper Nowak 
en de Litouwse pianiste Monika 
Darinkeviciute.
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Sint-Odulphuskapel, 
Sint-Onolfsdijk 85,  
Dendermonde

Laatste tickets!

Jasper Steverlinck
Churches-tour

Sint-Egidiuskerk,  
Frans Van Schoorstraat,  
Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Laatste tickets!
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Diverse locaties in kerken en kappellen in Dendermonde en deelgemeenten
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