PROGRAMMA PEER-BREE POPULAIR 2019-2020
VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 OM 14 UUR:STENZEL & KIVITS IN DE ZEEPZIEDERIJ TE BREE.
Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de wereldbekende tenor Stenzel en
meesterpianist Kivits. Beide heren leveren al 20 jaar het bewijs dat comedy en klassieke
muziek op een heerlijke manier kunnen smelten en perfect met elkaar harmoniëren. Na
20 jaar bundelen ze voor het eerst hun allerbeste capriolen, waarbij ze niets aan het
toeval overlaten om het publiek op het verkeerde been te zetten
DINSDAG 17 DECEMBER 2019 OM 14 UUR:LOUIS NEEFS IN BICC ‘T POORTHUIS TE PEER.
Louis Neefs is nog steeds één van onze grootste en bekendste Vlaamse zangers, met
zijn warme, karakteristieke stem. Deze voorstelling is een uniek muzikaal verhaal van
zijn zus Conny Neefs samen met haar dochter Hannelore en musicalster Hans Peter
Janssens. Ze zingen niet alleen liedjes, maar vertellen ook over zijn carrière, zijn
vrienden en collega’s: een rollercoaster van emoties.
VRIJDAG 13 MAART 2020 OM 14 UUR:DE BONANZAS IN DE ZEEPZIEDERIJ TE BREE.
Met een aanstekelijk enthousiasme bladeren De Bonanzas samen met u door de
onuitputtelijke sixtiescataloog. Zij gingen voor u op zoek naar die geweldige songs uit die
periode die we vandaag niet meer horen. We herbeleven opnieuw de periode van The
Monkees, André Brasseur en The Small Faces .Met de nodige dosis humor en hoge
dansbaarheidsfactor laten De Bonanzas ons wegdromen naar wonderlijke sferen .
DINSDAG 17 MAART 2020 OM 14 UUR:FILM “NIET SCHIETEN” IN BICC ’T POORTHUIS PEER.
Bij de aanslag van de Bende van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst in 1985 ziet
de 9-jarige David hoe zijn ouders en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf
blijft zwaargewond en verweesd achter. Grootouders Albert en Metje vangen hun
kleinzoon op en hebben de loodzware opdracht om, ondanks hun grote verlies en
verdriet, hun kleinzoon een toekomst te bieden. Het wordt een lange en bij momenten
hallucinante strijd. Deze film heeft een topcast met o.a. Jan Decleir, Viviane de Muynck en Jonas Van Geel.

Tickets kunnen gereserveerd worden door storting van 6 euro per voorstelling op rekening
BE62 2350 2074 3561 van Gosa Gewest Maaseik.
Het is nodig om tijdig te reserveren.
De inschrijving is definitief na betaling en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Anders storten we het bedrag terug.

Ken je het nieuwe grootouder-magazine al?
Het is een tijdschrift boordevol boeiende en herkenbare
verhalen,
speciaal voor grootouders met een groot hart voor hun
kleinkinderen. Het magazine verschijnt driemaandelijks.
Leden Gezinsbond ontvangen dit gratis na intekening via
www.goedgezind.be/grootouders of tel. 02 507 88 88
We kunnen dit ook voor jou in orde brengen op onze
grootouderdag.

