
Cultuur in Herberg Koning Ezel 

      

          
 
 
  Zondag 10 februari om 15:30,  ‘Binnen en Buiten’ Country Muziek 
                           Franky Cooreman en Franky Du Mongh’ (gratis) 
 

Vrijdag 22 februari om 20:15   ‘Humor op Vrijdag’! 
 Kris Van Spitael & De Ark van Ygor (try-out) 

                                                   Add:12 euro vvk:10 euro 

Kris Van Spitael is de ‘Huiskomiek’ van Herberg ‘Koning-Ezel’, ‘De Woordenaar’ die u 
overleeft. Zinvolle humor die u niet letterlijk hoeft te nemen. 

Taalvirtuoos en droogkomiek. 
Ygor kleine (mooie) man uit Poperinge is een bevestigde waarde in de comedywereld. 

 
Vrijdag 15 maart om 20:15 ‘He Folks(s): Saint-Patrick Day’ Malahide! 

                                                          Add:12 euro vvk:10 euro 

Folkgroep ‘Malahide’ speelt een repertoire van Ierse en Schotse tradionele 
instrumenten, viool, accordeon, banjo, bouzouki, mandoline, gitaar en bodhran. 
Deze muziek is ontstaan vanuit een eeuwenlange traditie van samen musiceren 

en was vroeger vooral bedoeld om in de pubs dansbare muziek te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 24 maart ‘Binnen en Buiten’ om 15:30 ‘De Wittekes’ (gratis) 

 

Vrijdag 5 april om 20:00 opening tentoonstelling cartoonist Fien Cools, 
geopend door ‘Huiskomiek’ Kris Van Spitael 

 

 Zondag 14 april om 15:30, ‘Binnen en Buiten’, accordeonist Pieter 

Lonneville, meezingers (gratis) 

Zaterdag 20 april om 20:15, ’He Folk(s)’ Lyrondell! 
                                                     Add:12 euro vvk:10 euro 
Ensemble ‘Lyrondell’ is het ziel van Geert Peeters op viool, zoon Merlijn op piano en 
met Monica Rudyte uit Litouwen op zang. De eigen wondermooie Balkanstijl 
 

Vrijdag 10 mei om 20:15 ‘He Folk(s)’ Bruno Deneckere! 
                                                          Add:12 euro vvk:10 euro 
Bruno is een Belgische singer-songwriter die de frontman was van de rockgroep The 
Pink Flowers (1986 tot 1995). Solo brengt Deneckere muziek die haar oorsprong 
vindt in Country en Americana! 

 
Zondag 26 mei om 11:00 Aperitiefconcert  
    Met Rudy Van De Nest, Skip en Katrien 
          Keltisch en Ierse muziek (gratis) 

 

Zondag 9 juni om 16:00 ‘Binnen en buiten’ Thijs en Luc De Clus  
(Van The Beatles tot Elvis) en voorstelling ‘Cultuurprogramma 

2019/2010 ‘door huiskomiek ‘Kris Van Spitael’(gratis) 
 

Vrijdag 14 juni om 20:15 ‘Blues’ Patt Mayeu & Son 
Patt Mayeu en Frodo, zijn zoon. Patt speelt de Delta blues. Hij speelt eigen nummers. De 
begeleiding bestaat uit resonator guitar en verschillende mondharmonica’s. Tussen de 

songs vertelt hij over de blues en waar het allemaal begon. 
(Reservatie verplicht, betalen via de hoed) 

Zondag 7 juli om 18:00 uur Wouter Berlaen(gratis) 
Sinds bassist WOUTER BERLAEN zich in 2011 van voornaam ontdeed om met eigen 
songs onvervalst Zults dialect een stap naar voor te zetten op het podium, ging het 

sneller dan de man zelf had durven hopen. 
 

                                       Zomerprogramma vanaf juni flyers beschikbaar! 

                         
 

 

    ‘Cartoon Workshop voor Jeugd ‘(6-17j) 

Za 9 maart en wo 24 april van 14:00 tot 17:00,  
(Prijs: 10 euro met drankje) 

    ‘Cartoon Workshop voor Volwassenen’  
Zaterdag 23 maart van 14:00 tot 17:00,   

(Prijs: 15 euro met een koffie en taart) 

 

Organisatie: vzw Meaningfool www.meaningfool.org  
Reservatie: Saelens Philip 0499/117709 info@meaningfool.org 
 
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41a, 9340 Lede 

http://www.meaningfool.org/
mailto:info@meaningfool.org

