Zondag 21 december • 15 u
Rik Vanwalleghem en Dirk Nachtergaele

Sterke winterverhalen,
drie zondagen in december
Stokerij Van Damme als uniek decor
voor een nieuw vertelfestival.

Zondag 7 december • 15 u
Johan Verminnen
Johan Verminnen vertelt ‘De
Prinses van het Pajottenland’,
een autobiografisch verhaal
over moeder Verminnen, over
rijstpap, de kolenkachel en de
warmwaterkruik, en over liedjes van toen.
Johan Verminnen is een gevierde zanger maar bovenal
een gedreven verteller. Een tafel, een stoel en een warme
stem.

Zondag 14 december • 15 u
Edward Vanhoutte
Edward Vanhoutte is tekstwetenschapper én prettig
gestoorde hobbykok. Hij schrijft over koken en geeft
kookworkshops. In de zomer runt hij met zijn culinaire
organisatie Kikk in de Kök een kookschool in het Franse
Chezelles.
Edward Vanhoutte komt kokkerellen en vertellen. Met
passie en jenever.
Met muzikaal intermezzo.

Sterke wielerverhalen.
Samen vertoeven ze 60 jaar in de buik van het wielerpeloton. De straffe verhalen liggen er voor het grijpen. Niet
over winst of verlies maar over tandpasta, kusmeisjes,
champagne en rietsuiker,... en over een Poolse coureur die
glas eet.
Rik Vanwalleghem is wielerjournalist en directeur van het
Centrum Ronde van Vlaanderen. Hij schrijft columns voor
De Standaard en is een regelmatige TV-gast.
Dirk Nachtergaele is wielerverzorger en had de voorbije
jaren zijn handen vol met o.m. Johan Museeuw en Tom
Boonen. Tussendoor schreef hij wielerpoëzie en de bestseller Leeuw Museeuw.
Met muzikaal intermezzo.

De Verhaalketel is een nieuw vertelfestival.
De drie eerste zondagen van december, om 15 u,
in het jenevercafé van Stokerij Van Damme.
Stokerij Van Damme, Issegem 2, 9860 Balegem

Tickets:
De plaatsen zijn beperkt.
Reserveer en bestel tijdig je tickets!
€ 8,- euro per voorstelling, incl. een ‘Balegemse’ borrel
Abonnement voor alle 3 de voorstellingen: € 20,-

Te verkrijgen:
• in de Stokerij Van Damme
• of via overschrijving op rek.nr. 442-7056921-07 van
Pinguin Productions, met vermelding van aantal kaarten
en datum (of abonnement).
Betaalde tickets zullen klaar liggen aan de ingang.

Info:
Tel. 09-363 84 40 • www.verhaalketel.be (in de maak)
V.U. Geert Vandenbon, Issegem 10b, 9860 Balegem

