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schoten feest aan het havenplein !
Zaterdag 1 juli 2017 van 16u tot 22u  |  Havenplein, Villerslei ter hoogte van Brug 14

Ook in 2017 zet Schoten Vlaanderen graag weer in de bloemetjes. In de creatieve zomerbar van Schoten Bad brengen we de 
Vaart-recreatie weer helemaal tot leven. Om 16u en 17u30 kunnen de jonge bezoekers genieten van Zeeboenk door FroeFroe 
en Theater Woelwater. Monster aan voor deze nieuwe voorstelling van FroeFroe voor en over (klein)mannen met baarden en 
loze meisjes die willen gaan varen. Trek uw zuidwester wat dieper over uw oren, stop uw pijp met gedroogd zeewier en neem nog 
een gulzige beet van uw ranzige tweebak. Landrotten en zoetwatermatrozen blijven beter aan land! Met livemuziek, schone 
installaties en publieke interactie!

Met Gert Dupont en live muziek van Rein Vanvinckenroye e.a. 
Coaching: Dimitri Duquennoye

Om 19u30 duikt Voice Male met het programma ‘Nedertalers’ in het repertoire van Louis Neefs tot Gers Pardoel, van Will Tura tot 
Yasmine, … . Na heel wat jaren waarin hoofdzakelijk geput werd uit het internationale repertoire vond deze A capellapopgroep 
het nu eens tijd om te luisteren naar het publiek en het te geven waar het al zolang naar vraagt: meer Nederlandstalig werk! 
Intussen breken de heren zich het hoofd om te zien of de nieuwe K3’tjes ook door de a capellamangel kunnen gehaald worden.

Organisatie: Gemeente Schoten, Jackyland en Brug 14 (Schoten Bad) en 11 juli-Komitee Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer, www.schotenbad.be 

Reservatie: Niet nodig, gratis

v l a a n d e r e n   f e e s t

1 - 2/7
Vlaanderen Feest

Havenplein en
Kasteel van Schoten

Zeeboenk door FroeFroe en Theater Woelwater., zaterdag 1 juli 16u en 17u30, Havenplein
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v l a a n d e r e n   f e e s t

Academische zitting
Zondag 2 juli 2017 om 11u  |  In het Kasteel van Schoten

Iedereen is van harte welkom op de officiële 11 juli-viering. Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, en Bart Fierens, 
voorzitter 11 juli-Komitee Schoten, geven toespraken en de vijfde Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw wordt uitgereikt 
aan Luc Caals, komiek, zanger en acteur. De viering wordt gepresenteerd door Tom De Wilde. Aansluitend is er een gratis receptie 
waar iedereen welkom is. 

Organisatie: 11 juli-Komitee Schoten, de Vlaamse Verenigingen Schoten en Gemeente Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer 

Reservatie: Niet nodig, gratis

Voice Male, zaterdag 1 juli 19u30, Havenplein

1 - 2/7
Vlaanderen Feest

Kasteel van Schoten
en Havenplein
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z o m e r m u z i e k a v o n d e n

Harmonie Sinte-Cecilia
Vrijdag 21 juli 2017, bar open vanaf 20u, optreden vanaf 20u30  |  Voor het Kasteel van Schoten

Naar jaarlijkse gewoonte zal de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia de spits afbijten voor de muziekavonden in het park van 
Schoten, dit doen ze telkens op onze nationale feestdag. Je zal overladen worden met wondermooie filmmuziek, ondermeer uit 
de film ‘Lawrence of Arabia’. Maar ook stevige soulnummers zoals ‘Theme from Shaft’, en het groovy nummer ‘Soul Bossa Nova’ 
van Quincy Jones. Het belooft ook dit jaar alweer een sfeervolle avond te worden in de historische omgeving van het Kasteel 
van Schoten.

Organisatie: Gemeente Schoten en Cultuurraad Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer

Reservatie: Niet nodig, gratis

Julie Benwa & Cosmic Motion
Donderdag 27 juli 2017, bar open vanaf 20u, optreden vanaf 20u30  |  Voor het Kasteel van Schoten

De eerste keer dat dit viertal samen speelden, zat het meteen goed. Geen enkel 
genre is nog veilig voor Julie Benwa, ze gaat van disco tot blues zonder enige twij-
fel. Julie schrijft al nummers sinds haar 14 jaar en hecht veel belang aan teksten 
die ze graag met haar publiek deelt. Dit in combinatie met Etienne aan de bas, Wout 
aan de drums en Wannes aan de gitaar en je bent verzekerd van een fantastisch 
muzikaal spektakel. 

Cosmic Motion is een Antwerpse band rond Linde Vanhove. Linde (zang), Adi Mehic 
(toetsen) en Erik Laureyssens (gitaar) ontmoetten elkaar reeds in 2009 en toen 
was er al een eerste samenwerking. In de zomer van 2014 speelden ze, na enkele 
jaren pauze, eenmalig terug samen. De chemie van vroeger was onmiddellijk weer 
aanwezig, dus besloten ze opnieuw samen te gaan werken aan een nieuw project. 
Na een dik jaar muziek schrijven, werden Jesse Steurs (drums en percussie) en 
Tim Gysbrechts (elektrische bas en contrabas) in 2016 aan dit trio toegevoegd en 
Cosmic Motion was een feit. Begin dit jaar werd een eerste EP opgenomen: “When 
Stars were dancing”. Recent was Cosmic Motion nog finalist op de muziekwedstrijd 
Lokale Helden in Schoten.

Organisatie: Gemeente Schoten en Cultuurraad Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer

Reservatie: Niet nodig, gratis

21/7
Harmonie 

Sinte-Cecilia
Park van Schoten

27/7
Julie Benwa & 
Cosmic Motion
Park van Schoten
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z o m e r m u z i e k a v o n d e n

Big Band Ekeren
Donderdag 3 augustus 2017, bar open vanaf 20u, optreden vanaf 20u30  |  Voor het Kasteel van Schoten

Big Band Ekeren is een orkest dat gegroeid is uit de lokale fanfare en werd opgericht in 1909, al meer dan 100 jaar maken zij 
muziek in Ekeren-Donk. Een tiental jaar geleden werd de overstap gemaakt naar het Big Band genre. Joris Doms, Livia Michiels, 
Koen Minnaert en Robert Verelst zorgden er als dirigent voor dat ze steeds bleven evolueren en prachtige nummers konden 
brengen tijdens verschillende optredens en provinciale wedstrijden. In maart 2017 werd het roer overgenomen door Theo 
Holsteyn die op zijn beurt een eigen sound aan de Big Band geeft. 

Organisatie: Gemeente Schoten en Cultuurraad Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer

Reservatie: Niet nodig, gratis

Briezz & Usual
Donderdag 10 augustus 2017, bar open vanaf 20u, optreden vanaf 20u30  |  Voor het Kasteel van Schoten

Wie en wat is Briezz? Briezz is een groep van zes enthousiaste mannen met veel ta-
lent, muziek maken is hun lust en leven! Al meer dan 10 jaar componeren en schrij-
ven ze hun teksten zelf. Coach, vriend en mentor Erwin van Gorp leidt alles in goede 
banen. Tijdens optredens smijten deze zes heren zich helemaal: een enthousiast 
publiek geeft hen zelfvertrouwen, eigenwaarde en motiveert hen. Briezz staat sym-
bool voor kunnen, respect, verwondering en bewondering. Een beperking… hoezo? 
Op het podium merk je daar niets van en zijn zij gewoon zichzelf! Feel the Briezz …

USUAL is een tweekoppig duo dat bestaat uit Andy Fontyn en Sam Smedts. Ze bren-
gen bekende covers in een eigen versie waarbij eigen werk ook niet mag ontbreken. 
Dit alles doen ze enkel met gitaar, cajon / percussie en hun stem. De jongens van 
USUAL zijn gestart in de zomer van 2015 waarbij ze de Meir in Antwerpen hebben laten 
kennis maken met hun muzikale capaciteiten en steeds weer een feestje bouwden. 
Want er is niets mooier dan mensen op straat een glimlach te bezorgen dankzij de 
kracht van muziek. Het muzikale duo viel meteen in de smaak en werd al snel opge-
pikt door tal van evenementen. Ze waren reeds te gast bij MNM en Q-music en hebben 
ook al met een aantal grote artiesten mogen samenwerken. USUAL, not so usual!

Organisatie: Gemeente Schoten en Cultuurraad Schoten
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer

Reservatie: Niet nodig, gratis

3/8 
Big Band Ekeren 
Park van Schoten

10/8 
Briezz & Usual

Park van Schoten
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a t v - v e r t e l l i n g

Steven Goegebeur
Maandag 31 juli 2017 om 20u  |  Bij droog weer voor het Kasteel van Schoten, bij regen in de zomertent

Hoe moeten we omgaan met de toekomst? Plannen we alles of leven we beter van dag tot dag? En kunnen 
we onze eigen toekomst veranderen? Steven Goegebeur heeft het licht gezien en brengt een hilarisch 
relaas tijdens zijn derde onemanshow. ‘De Man van Morgen’ is geboren en je zal het geweten hebben!

Steven zakt deze zomer af naar onze gemeente tijdens de ATV-vertelling op maandag 31 juli. Noteer 
de datum in je agenda en maak je klaar voor een avond boordevol steengoede humor en herkenbare 
verhalen. Iedereen is welkom vanaf 19u, vergeet je eigen stoeltje niet mee te nemen! 

Organisatie: ATV 
Meer info: Cultuurdienst, 03 680 23 40, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer
Reservatie: Niet nodig, gratis

31/7
ATV-vertelling: 

Steven Goegebeur
Park van Schoten
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c i n e m a   c a b r i o

Cinema Cabrio zorgt deze zomer weer voor een hele week film in en voor het Kasteel van Schoten. Elke avond kan je genieten 
van een topfilm in openlucht en ’s middags kunnen kinderen 4 dagen lang in het kasteel terecht voor een leuke animatiefilm. 

Middagfilms
Bar open vanaf 13u30, film om 14u – In het Kasteel van Schoten

DInSDAg 15 AUgUStUS

Finding Dory Animatie / familie / 97 minuten
Regie: Andrew Stanton en Angus MacLane – Stemmen Ellen DeGeneres, Idris Elba en Bill Hader

In de film Finding Dory dartelt het vergeetachtige visje Dory, vrolijk rond samen met de oude bekenden 
Nemo en Marlin. Plots beseft ze dat ook zij een familie heeft die misschien wel naar haar op zoek is. 
Het trio vertrekt halsoverkop op een reis vol avontuur naar het Marine Biology Institute of California, een 
aquarium en revalidatiecentrum.

woenSDAg 16 AUgUStUS 

Trolls Animatie / familie / 93 minuten
Regie: Mike Mitchell en Walt Dohrn – Stemmen Anna Kendrick, Justin Timberlake en Zooey Deschanel

De optimistische trol Prinses Poppy moet samen met de sombere trol Branch de vertrouwde Trollenwereld 
verlaten. Ze belanden in een avontuur waarbij ze niet alleen op elkaar zijn aangewezen, maar ook uit de 
handen moeten blijven van de Bergens. Dat zijn pessimistische wezens die alleen blij zijn als hun maag 
gevuld is met trollen.

DonDerDAg 17 AUgUStUS

Ballerina Animatie / familie / 89 minuten
Regie: Eric Summer en Eric Warin – Stemmen Elle Fanning, Carly Rae Jepsen en Maddie Ziegler

Parijs, 1884. Félicie is een weesmeisje van 11 jaar, met maar één droom: sterdanseres worden. Samen 
met haar beste vriend en gekke uitvinder Victor ontsnapt ze uit het weeshuis en vertrekt ze zonder een 
cent op zak naar Parijs. Met de hulp van Odette waagt ze haar kans bij de grote dansschool van de Parijse 
Opera. 

VrIJDAg 18 AUgUStUS

Vaiana Animatie / familie / 114 minuten
Regie: John Musker en Ron Clements – Stemmen Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson en Nicole Scherzinger

De avontuurlijke en dappere Vaiana heeft één grote missie: de oceaan overzeilen en de eeuwenoude 
tradities van haar voorouders herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana half-
god Maui die haar begeleidt in haar zoektocht. Samen zeilen zij de oceaan over op een waanzinnig 
avontuur.

14 - 18/8
Cinema Cabrio

Park van Schoten
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c i n e m a   c a b r i o

Avondfilms
Bar open vanaf 19u, film om 21u –  Voor het Kasteel van Schoten

MAAnDAg 14 AUgUStUS

La La Land Romantiek / musical / 127 minuten 
Regie: Damien Chazelle – Met Ryan Gosling, Emma Stone en J.K. Simmons

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano en droomt van 
een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers 
samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van Hollywood? 

DInSDAg 15 AUgUStUS

Hidden Figures Drama / biografisch / 126 minuten
Regie: Theodore Melfi –  Met Taraji P. Henson, Octavia Spencer en Kevin Costner

Het verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die werken bij NASA. Ze weten belangrijke wis-
kundige data te leveren om de eerste succesvolle ruimtemissie te realiseren. Deze prestatie zou het ver-
trouwen van de natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, inspireren om groots te dromen.

woenSDAg 16 AUgUStUS

Elvis: Viva Las Vegas Romantiek / musical / 85 minuten
Regie: George Sidney –  Met Elvis Presley en Ann-Margret

Automonteur Lucky wil een auto bouwen om mee te doen aan de Grand Prix race in Las Vegas. Hij trekt 
het casino in om geld in te zamelen voor een nieuwe motor. Wanneer hij Rusty ontmoet belanden ze na 
een stoeipartij in het water, samen met Lucky’s geld. De enige manier om nu nog aan geld te komen is 
door mee te doen aan een talentwedstrijd. (NB: Elvis Aaron Presley is gestorven op 16 augustus 1977)

DonDerDAg 17 AUgUStUS

De Premier Vlaams / thriller / 115 minuten
Regie: Eric Van Looy –  Met Koen De Bouw, Tine Reymer en Charlotte Vandermeersch

De Belgische eerste minister wordt op weg naar een belangrijke ontmoeting ontvoerd en verneemt dat 
ook zijn vrouw en kinderen worden gegijzeld. De premier zal hen enkel terugzien indien hij de president 
van de Verenigde Staten vermoordt. Wat begon als een veelbelovende dag ontaardt in een ware nacht-
merrie en emotionele rollercoaster.

VrIJDAg 18 AUgUStUS

Big Friendly Giant Fantasy / familie / 117 minuten
Regie: Steven Spielberg –  Met Mark Rylance, Penelope Wilton en Jemaine Clement

Het eenzame weesmeisje Sofie maakt kennis met de magische reuzenwereld. Wanneer ze ‘s nachts wak-
ker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoerd door de Grote Vriendelijke Reus. Een reus die 
misschien eigenaardige woorden gebruikt, maar geen vlieg kwaad doet. Ze komt er echter al snel achter 
dat zijn soortgenoten minder vriendelijk zijn. 

Organisatie: Cinema Cabrio i.s.m. Cultuurraad Schoten en Cultuurdienst Schoten
Meer info: Cultuurdienst, cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer

Reservatie: Niet nodig, gratis
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o p e n i n g s f e e s t

Openingsfeest Cultuurcentrum Schoten
Zaterdag 2 september 2017 vanaf 14u  |  Havenplein (Schoten Bad), Villerslei 

Na het succes van vorig jaar, start het cultuurseizoen opnieuw met een knaller. Op zaterdag 2 september kan je gratis van 
alles beleven op de site van Schoten Bad. Vanaf 14u start de gezellige familienamiddag. Breng je goed humeur mee en het 
cultuurcentrum zorgt voor leuke activiteiten. De Woze Bolven zijn er alvast bij met hun spannende verhalen!

’s Avonds is er een swingende streep muziek en dans. Slick Nick & The Casino Special neemt je mee naar de sfeer van de jaren 
’50. De zevenkoppige swingformatie van gedreven en gepassioneerde muzikanten staat garant voor een avond vol met sfeer, 
energie en vooral swingende muziek. 

Hun aanstekelijke ritmes, een pulserende double bass, swingende pianoriedels en honkende saxen zorgen voor een feestje 
waarbij je niet stil kan staan. Dansschoenen aantrekken zal geen overbodige luxe zijn bij dit concert. 

Nog geen ervaring met swingen en jiven? Geen probleem! Voor het concert krijg je een initiatie swingjazz zodat je de basis 
meteen onder de knie hebt!

Organisatie: Cultuurcentrum Schoten I.s.m. Gezinsbond Schoten en ’s Gravenwezel en BRUG 14
Meer info: Cultuurcentrum Schoten, 03 680 23 40, cultuurcentrum@schoten.be, www.ccschoten.be 

Reservatie: Niet nodig, gratis

2/9
Openingsfeest 

CC Schoten
Havenplein
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z o m e r t e n t

Werelddansfestival “Hello!Schoten”
Van vrijdag 7 tot en met vrijdag 14 juli 2017  |  In en rond de Zomertent, achter het Kasteel van Schoten

Voor de 59ste keer beleef je de wereld in het park van Schoten tijdens het werelddansfestival Hello!Schoten. Dansensembles 
uit Argentinië, Benin, Boerjatië, Canada, Hongarije, Nieuw-Zeeland en Vlaanderen tonen het beste van zichzelf van vrijdag 7 juli 
tot en met vrijdag 14 juli. Geniet van de verscheidenheid aan muziek, dans en tradities tijdens de optredens of leer zelf enkele 
wereldse danspasjes tijdens de verbroederingsavonden met de groepen. Ook lokale dj’s zoals DJ PéPé Lawijt en DJ frisco.bar 
brengen met hun dj-set de hele festihal aan het dansen. 

Het weekend is meer dan de moeite waard met een Petit Bazaar, foodtrucks, kinderdorp, demo High Land Games, ... Op zater-
dagavond blijft de temperatuur stijgen na de voorstelling. De Mansana Salsa band brengt er, voor de allerlaatste keer, een show 
met zwoele nummers en vrolijke salsa. Terug van weggeweest is ook de namiddagvoorstelling op zondag. Hello!Schoten, een 
niet te missen event voor jong en oud!

RESERVATIE: 
•	 Online	verkoop:	www.helloschoten.be 
•	 Telefonisch:	vanaf	maandag	26	juni	2017,	alle	werkdagen	van	10u	tot	12u	en	van	14u	tot	16u,	
 tijdens het festival ook op zaterdag en zondag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u
•	 Balie	Vrije	Tijd	(Sint-Cordulastraat	10):	van	maandag	12	juni	tot	en	met	woensdag	5	juli	2017,	van	ma	tot	vr:	9u	tot	12u30
 wo: extra van 13u30 tot 15u30 | do: extra van 16u tot 19u

Organisatie: Hello!Schoten
Meer info: 03 658 10 58, 0477 47 85 68, info@helloschoten.be, www.helloschoten.be 

7 - 14/7
Hello!Schoten

Zomertent
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Z O M E R t e n t

Schoten zingt
Vrijdag 11 augustus 2017 om 20u30, deuren gaan open om 19u30  |  Zomertent, achter het Kasteel van Schoten

De succesformule van Schoten Zingt blijft ongewijzigd. Vanaf 19u30 worden de deuren van de zomertent geopend voor ieder-
een. Er is catering, een foodtruck en een cavabar voorzien, alles aan democratische prijzen. Vanaf 20u30 is het aan jullie om uit 
volle borst mee te zingen met tal van liedjes. Ambiance verzekerd! Voor het oudere publiek zijn er stoelen voorzien en zoals elk 
jaar gaat de opbrengst naar zorgbehoevenden uit onze eigen gemeente. 

Er worden nog podiumzangers voor het gelegenheidskoor gezocht, er is maar 1 voorwaarde: meezingen tot aan de pauze! 
Geïnteresseerden kunnen zich ter plaatse aanmelden of via 0493 06 63 83.

Organisatie: Masters Schoten, in het kader van Vlaanderen Zingt  |  Reservatie: Niet nodig, gratis
Meer informatie: masters.schoten@skynet.be, www.mastersschoten.be 

Caals zingt Hazes
Zondag 13 augustus 2017 om 20u  |  Zomertent, achter het Kasteel van Schoten

Op 23 september 2004 overleed André 
Hazes, een jaar later bracht Luc Caals een 
eerste ode in de Koningin Elisabethzaal in 
Antwerpen. Wat hij toen meemaakte, is te gek 
voor woorden: iedereen zong mee! De liedjes 
van André Hazes zijn onsterfelijk en spreken 
iedereen aan. Jong en oud zingen, brullen en 
huilen klassiekers als “Een beetje verliefd” 
en “Zij gelooft in mij” mee. Luc wil deze liedjes 
blijven zingen zolang zijn stem het toelaat en 
mensen het graag willen horen. De voorbije 
jaren heeft hij al veel concerten gegeven: van 
de Gentse feesten tot Rimpelrock en van de 
Fonnefeesten in Lokeren tot de Lotto Arena. 
Dikwijls werd hem gevraagd wanneer er eens 
zo’n concert in Schoten op het programma 
stond, deze zomer is het eindelijk zover. Luc 
maakt er zelfs een verjaardagsconcert van! 
Hij wordt in augustus 65 en van al die jaren 
staat hij er al 45 op de planken, reden genoeg 
om een feestje te bouwen!

Organisatie: Big Smile Entertainment
Meer info: www.luccaals.be 

Reservatie: Voorverkoop op verschillende verkooppunten in Schoten

13/8
Caals zingt Hazes

Zomertent 

11/8
Schoten zingt

Zomertent
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Z O M E R t e n t

Park Happening Schoten
Zaterdag 26 augustus 2017  |  In en rond de zomertent, achter het Kasteel van Schoten

Tussen 11u en 18u30 gaat het dagdeel van start en kunnen kinde-
ren en jongeren genieten van een ruim aanbod aan activiteiten en 
randanimatie. 

Park Happening Schoten blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en dat moet 
gevierd worden met muziek! Zoals elk jaar staan er weer heel wat 
artiesten op het podium van de zomertent. Vanaf 17u45 wordt het 
avondprogramma in gang getrokken door dj Ive Peeters met een 
kinderdisco. Voor de allerkleinsten komt Kaatje liedjes zingen met 
haar vrienden Kamiel en Viktor. 

Later op de avond kunnen we rekenen op Niels Destadsbader die 
een mix brengt van eigen nummers en covers. Tenslotte zal Natalia 
ook in Schoten landen met haar “In My Blood – Summer Tour”. 

Afsluiten doen we nog steeds op de dansvloer met een dj-set. Dit 
jaar zal het Antwerpse duo Laston & Geo ervoor zorgen dat deze 
jubileumeditie in schoonheid wordt afgesloten. 

Organisatie: Jeugddienst Schoten  |  Reservatie: Niet nodig, gratis
Meer info: 03 685 19 18, jeugddienst@schoten.be, www.facebook.com/jeugddienst.schoten, www.schoten.be/zomer

26/8
Park Happening

Schoten
Zomertent
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Schoten Bad
Vanaf 23 juni tot 3 september  |  Havenplein, Villerslei 

De eerste helft van de vorige eeuw was Schoten een gekende bad-
stad voor de sinjoor. Honderden Antwerpenaars ruilden tijdens hun 
vakantie de hitte van de binnenstad voor een frisse duik in de vaart. 

Geleidelijk aan verloor Schoten zijn reputatie als badstad maar vorig 
jaar bracht een groep geëngageerde burgers daar verandering in. Ze 
bouwden het Havenplein om tot een ontmoetingsplek, een zomer-
bar aan het water. De vraag om een tweede editie was groot dus ook 
dit jaar brengt Schoten Bad je terug naar de glorietijd van weleer.

Schoten Bad is een gratis, laagdrempelig zomerfestival gedragen 
door buurtbewoners en Schotense verenigingen. Een greep uit het 
aanbod: Mondovino Jazz, Folk in’t Gruun, Fiesta Mestiza, een knut-
selatelier voor de kindjes, vertelwandelingen langs de vaart en nog 
veel meer. Het volledige programma kan je raadplegen op de website. 

Op donderdag en vrijdag opent de bar telkens om 16u. Op zaterdag en 
zondag om 12u, het sluitingsuur hangt af van het avondprogramma.

Organisatie: Brug 14 vzw
Meer info: info@schotenbad.be, www.schotenbad.be 

Festival “Globefest”
Zaterdag 1 juli 2017  |  recreatiedomein de Zeurt, eksterdreef

Globefest zal dit jaar starten aan zijn 3de editie met als thema ‘Oceans of the globe’. Van 12u ’s middags tot 12u ’s nachts kun-
nen 2500 bezoekers genieten van het eerste dancefestival van de zomervakantie. Dit jaar ziet de line-up er weer veelbelovend 
uit met lokaal talent en enkele grote namen uit de dj-wereld. Globefest 2017 Line-up:

12.00-14.00 DJ Vince 16.00-17.00 Spic&Span 19.00-20.00 Julian Cross 22.00-23.00 Yves Deruyter
14.00-15.00 Ahmenknie 17.00-18.00 Bram Delux 20.00-21.00 Dimitri Wouters 23.00-00.00 DJ F.R.A.N.K
15.00-16.00 Blckstage 18.00-19.00 Laurent Jay 21.00-22.00 2Empress

Organisatie: Stéja Events bvba
Meer info en tickets: Globefest, info@globefest.be, www.globefest.be, www.facebook.com/globefest.schoten

a n d e r   a a n b o d

23/6 - 3/9 
Schoten Bad

Havenplein

1/7 
Globefest

De Zeurt
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a n d e r   a a n b o d

Zomerbar Kaddish “Bar De Tour”
Vanaf zaterdag 1 juli, elke dag om 13u (behalve maandag)  |  jeugdhuis Kaddish

Op 1 juli opent Kaddish hun zomerbar, Bar De Tour, in en rond het jeugdhuis. De opening valt niet voor niets samen met de start 
van de Tour de France, die zal er dagelijks live te volgen zijn vanaf 13u. In het thema van ‘upcycling’  timmerden ze bij Kaddish al 
een eigen terras in elkaar met paletten en ook andere gekregen materialen en planten krijgen een nieuwe bestemming binnen 
de zomerbar. 

Doorheen de zomer staan er nog allerlei andere events gepland in Bar De Tour, meer informatie kan je vinden op de Facebook-
pagina van Jeugdhuis Kaddish.

Organisatie: Jeugdhuis Kaddish
Meer info: 03 658 94 92, jeugdwerker@kaddish.be, www.facebook.com/jhkaddish 

Feestmarkt 
op vrijdag 7 juli 2017 van 16u tot 23u  |  Kasteeldreef

Naar jaarlijkse gewoonte staat er weer een gratis avondmarkt gepland tijdens het 
werelddansfestival Hello!Schoten. In de Kasteeldreef staan 120 markstanden met 
een gevarieerd aanbod aan artikelen: textiel, snoep, hamburgers, juwelen, leder-
waren, decoartikelen, tafelbekleding en nog veel meer.

Organisatie: Algemene Markthandelaarsvereniging
Info: www.antwerpsemarkten.be, 

www.facebook.com/Antwerpse-markthandelaars-vereniging

Kioskavonden Atheneum
Vrijdag 28 juli en vrijdag 18 augustus om 20u  |  buurtplein aan de emiel Blangenoisstraat.

Jaarlijks organiseert de wijk Atheneum enkele gezellige kioskavonden, op 28 juli ontvangen ze tea time Combo voor een optre-
den. Tea Time Combo met leadzangeres Hilde Brouwers speelt nummers uit de jaren 30, 40, 50, ... maar evenzeer sfeermuziek 
voor alle generaties. Ook covers van Ella Fitzgerald, Rita Reys, Cole Porter of Michael Bublé kan je bij hen verwachten. Haal je 
jonge jaren en dansschoenen maar uit de kast!

18 augustus is tin wheel te gast in de wijk. Tin Wheel is een bekende band in de Belgische country en is gespecialiseerd in 
countrymuziek, gaande van bluegrass tot tex-mex en van countryrock tot moderne country. De band bestaat uit 5 muzikanten 
en zangeres Lucia: ze zijn afkomstig uit Melsele, Bazel, Hoboken, Stabroek, Beveren en Schoten.

Organisatie: Wijk Atheneum
Meer info: info@wijkatheneum.be, www.wijkatheneum.be

1/7 - 31/8
Bar de Tour

Jeugdhuis Kaddish

7/7
Feestmarkt 
Kasteeldreef

28/7&18/8 
Kioskavonden 

Atheneum
E.Blangenoisstraat
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a n d e r   a a n b o d

Juli- en septemberkermis
Van zaterdag 29 juli tot en met dinsdag 1 augustus 2017 van 14u30 tot 22u  |  Markt
Van zaterdag 23 tot en met dinsdag 26 september 2017 van 14u30 tot 22u  |  Markt

Deze zomer staan er weer 2 kermisweekends gepland in Schoten. Je kan je uitleven in de snelle rups, 
schietkraam, buggy’s, draaimolen, trampolines, lunapark, eendjeskraam en nog veel meer. De buiken 
kunnen gevuld worden met galetten, smoutebollen, frietjes, karakollen en suikerspinnen.

Organisatie: Gemeente Schoten
Meer info: kermis@schoten.be, www.schoten.be/circus-kermis 

mode-evenement ‘fashion days’
Van donderdag 7 tot en met zondag 10 september 2017  |  Paalstraat

Jaarlijks modefestival voor iedereen die van koopjes, lekker 
winkelen en mode houdt! De winkeliers heten iedereen 
van harte welkom, voorzien extra acties en openen ook op 
zondag hun winkel.

Organisatie: AMBS vzw Schoten
Meer info: www.winkelcentrumschoten.be

Vlottentocht 
Zondag 1 oktober om 14u  |  Begonialaan

Op zondag 1 oktober wordt de Schotense Vaart terug het strijdtoneel van een zeeslag van epische proporties. Tijdens de 
jaarlijkse vlottentocht, georganiseerd door de jeugdraad, nemen Schotense jeugdverenigingen het tegen elkaar op met hun 
zelfgemaakt vlot. Er zijn prijzen te verdienen in verschillende categorieën: snelste tijd, meeste deelnemers, creatiefste vlot, 
fairplay en de ‘net niet’ prijs. 

Organisatie: Jeugdraad Schoten
Meer info: Jeugddienst Schoten, 03 685 19 18, jeugddienst@schoten.be

29/7 - 1/8
Julikermis

Markt

7 - 10/9
Mode-evenement

‘Fashion Days’
Paalstraat

23 - 26/9
Septemberkermis

Markt

1/10
Vlottentocht 
Begonialaan
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“er zit muziek in schoten” 
Was u het bijna echt vergeten … hoe 
mooi de zomers kunnen zijn? Laat dan 
het lezen van deze brochure even uw 
geheugen opfrissen. Want er zit weer 
muziek in de Schotense zomer. Kom 
gerust meezingen: van Vlaanderen 
Feest tot het openingsfeest van het 
Cultuurcentrum Schoten en heel wat 
ertussen.

Het centrum van al dat moois bevindt 
zich weer rond het Kasteel van Schoten. 
Het 59ste Werelddansfestival geeft daar 
op 7 juli het startsein. De zomertent zal 
daarna nog bruisen met Schoten Zingt, 
Luc Caals en Parkhappening Schoten. 
Ook de muziekzomeravonden, de 
filmweek én de ATV-vertelling zijn terug. 
Maar ook in andere wijken bruist het: 
van Globefest, over ons winkelcentrum 
tot Schoten Bad en zelfs óp onze vaart. 

En wie het wat sportiever wil aanpak-
ken neemt de fiets en verkent de eigen 
streek aan de hand van de talrijke fiets-
routes door Schoten. Er is ook dit jaar 
weer een fotozoektocht uitgewerkt door 
Toerisme Voorkempen. U koopt ze in 
onze bib of aan de balie vrije tijd (Sint-
Cordulastraat 10). Sommige routes 
kan u zelfs vinden op www.schoten.be/
toerisme !

Jij zingt toch mee in Schoten? Blijf hele-
maal bij op www.schoten.be/zomer ! 
 Lieven De Smet   Wouter Rombouts 

 Schepen van Cultuur  Schepen van Evenementen en Toerisme

z o m e r   2 0 1 7   i n   s c h o t e n

v.u. Wouter Rombouts, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

gemeente Schoten
6   6

6 in Schoten 
www.schoten.be/zomer

23/6 - 1/10 
Zomer 2017

Schoten


