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Donderdag 19 januari – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Kennismaking met de organisatie Toastmasters 

Zonder angst spreken in het openbaar 
  

Dinsdag 24 januari  – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “The King’s Speech” 

 
Dinsdag 28 februari  – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Rundskop” 
 

Donderdag 1 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Gespreksavond “Jezus in Amerika.   
Een wereldmacht en haar religie” 

 
Zaterdag 21 april  – 20.00 uur – Bourlaschouwburg 

Toneelbezoek “Onvoltooid verleden” 
(met Jan Decleir en Tom Dewispelaere) 

 
 

           www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 
 
 



Dinsdag 24 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling  “THE KING’S SPEECH” 
 
Koning George VI (de vader van de huidige koningin Elisabeth II) was sinds zijn 

kinderjaren een stotteraar.  Spreken in het openbaar was voor hem een 

vernederende kwelling.  Toch leidde hij  Groot-Brittannië doorheen Wereldoorlog 

II en werd hij een van de grootste koningen van het Britse volk.  The King’s 

Speech is het nooit eerder vertelde verhaal  van de relatie tussen de koning en zijn 

spraakleraar en een onthullende kijk in de gesloten wereld van het Britse 

koningshuis.  

 

Een onweerstaanbaare, grappige en intelligente film, prachtig geacteerd en met  een 

subliem scenario.  Maar uiteindelijk zijn het de acteurs Colin Firth en Geoffrey 

Rush die “The King’s Speech” tot ongekende hoogte tillen. Colin Firth is subliem 

als de stotterende George VI, maar ook Geoofrey Rush speelt weer de pannen van 

het dak als zijn stemcoach.  

 

 Met zijn 60 internationale prijzen één van de meest bejubelde en bekroonde films 

van 2011. Uiteindelijk zou hij niet minder dan vier Oscars winnen: beste film, beste 

regisseur (Tom Hooper), beste mannelijke hoofdrolvertolker (Colin Firth) en beste 

scenario.  

 

 

 

 
“Klassiek drama op zijn best.” 
 
De Standaard 
 
 
“Grappig én intelligent. 
Tot in de kleinste bijrollen 
perfect gecast.” 
 
VPRO 
 

 

 

Tickets:  4 euro.  

Reservaties:  tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

Lid worden van HVV Schoten? 

Voor 10 euro per jaar ben je lid. 

 Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van HVV-ledenrekening 

Of IBAN nr: BE72001-1777562-16 (Voor Europese overschrijvingen) 

Lange Leemstraat 57 

B-2018 Antwerpen.  

Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat wij de betaling hebben 

ontvangen.  

Meer weten? 03/233.70.32 of  info@h-vv.be  

Korting: jongeren tot 25 jaar, studenten, mindervaliden en werklozen betalen halve 
prijs voor een lidmaatschap.  Dit natuurlijk enkel mits het voorleggen van een geldig 
bewijs ter zake.  (kopie identiteitsbewijs voor -25-jarigen, studentenkaart voor 
studenten, kopie RIZIV voor mindervaliden, bewijs van de RVA)  Dit bewijs kan u 
zenden naar HVV Secretariaat ledenwerving,Lange Leemstraat 57, 2018 
Antwerpen. 
 

 

Dinsdag 27 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Black Swan” 
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Zaterdag 21 april – 20.00 uur – Bourlaschouwburg 

Antwerpen (Komedieplaats) 

 

Toneelbezoek: “Onvoltooid verleden” 

(Jan Decleir en Tom Dewispelaere) 
 

In 2007 maakte Olympique Dramatique samen met Guy Cassiers een 

theaterbewerking van De geruchten, de succesroman van Hugo Claus uit 1996. In 

1998 kwam Claus met het vervolg Onvoltooid verleden, dat op zijn beurt in 2012 

door Olympique Dramatique onder handen genomen wordt.  

 

We zijn een paar decennia verder, ver weg van het dorp Alegem en in de grootstad. 

Draaide in De geruchten alles nog rond René Catrysse, dan staat nu zijn broer Noël 

centraal. Noël Catrysse, die na een val tijdens zijn jeugd nooit meer de oude 

geworden is, wordt op eigen verzoek ondervraagd door ex-commissaris Blaute. 

Wat volgt, is het rauwe relaas van een gehavende en vermaledijde ziel.  

 

“Ik was nu zo zot en zo wreed en zo crapuleus geworden als mijn broer. Alleen 

wist hij dat hij zo was, terwijl ik het met mij meegedragen heb al die jaren zonder 

het te beseffen.”  

 

Jan Decleir en Tom Dewispelaere spelen. 

 

Een unieke kans om theatermonument Jan Decleir nog eens aan het werk te zien! 

En Tom Dewispelaere is sinds “Van vlees en bloed” ook voor het grote publiek 

geen onbekende meer. 

 

Kaarten  kosten 12 euro.    We hebben een beperkt aantal tickets en de 

belangstelling is groot.  Wacht dus niet te lang en reserveer zeker voor 20/01! 

 

Donderdag 19 januari - 20.00 uur – Kasteel van Schoten  

 

Kennismaking met de organisatie Toastmasters 

 Zonder angst spreken in het openbaar 
 

U hebt het wellicht al meegemaakt : een presentatie op het werk of een speech op 

een familiefeest geven. Alleen al het idee  om te spreken voor een publiek doet het 

angstzweet bij u uitbreken. Dat is niet abnormaal, volgens onderzoek is  bij de 

meeste mensen de angst om te spreken in het openbaar zelfs groter dan de angst 

voor de dood…  Of misschien heeft u geen angst meer om te spreken voor een 

publiek, maar vraagt u zich af hoe u uw boodschap nog effectiever kan 

overbrengen.  

 

Toastmasters is een internationale organisatie waar  u de kans krijgt om in het 

openbaar te spreken.  Kleine speeches over verschillende onderwerpen ontwikkelen 

uw spreekvaardigheid.   Op donderdag 19 januari zijn ze te gast bij HVV Schoten.  

U kan dan met hun werking kennismaken.   

 

 

Hoe werkt het? 

 

Op een Toastmasters-avond brengen een aantal deelnemers voorbereide en 

onvoorbereide toespraken.  Daarna wordt hun speech geëvalueerd en worden een 

aantal nuttige tips gegeven Sterke punten worden onderstreept en verbeteringen 

worden voorgesteld.  U leert met vertrouwen voor een publiek te staan.  Klamme 

handen en knikkende knieën verdwijnen helemaal. 

 

U kan op donderdag 19  januari vrijblijvend komen kennismaken met deze 

organisatie.  Een aantal deelnemers voeren dan een korte opdracht 

spreekvaardigheid uit.  Maar u kan ook zelf meedoen met een korte speech.  Het 

thema wordt die avond zelf bepaald. Deelnemen is niet verplicht, u kan ook 

gewoon een kijkje komen nemen. 

 

Bijwonen van  deze kennismakingsavond is gratis, maar graag wel een seintje als 

u er bij wil zijn:  tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com  

 

 

Meer info: www.toastmasters-antwerpen.com 

Contact: info@toastmasters-antwerpen.com 
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Dinsdag 28 februari  - 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvertoning  “Rundskop” 
 

 

Ongetwijfeld dé Belgische film van 2011! 

 

De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille wordt door een malafide 

veearts gevraagd om een deal te sluiten met een beruchte West-Vlaamse vleesboer.   

Maar de moord op een federale politieagent en een onverwachte confrontatie met 

een geheim uit zijn verleden zetten een reeks gebeurtenissen met verregaande 

gevolgen in gang.    Met een magistrale Matthias Schoenaerts die voor deze rol 27 

kilo bijkwam en prima vertolkingen van Jeroen Perceval en Barbara Sarafian.  De 

Belgische inzending voor de Oscaruitreiking in 2012. 

 

“Debuterend regisseur Michael M. Roskam levert een intense tragedie af die zijn 

achtergrond (intriges rond de hormonenmafia) overstijgt om een aangrijpend 

karakterdrama te worden.”  (Digg) 

 

“Geloof ons: met de Vlaamse top heeft Rundskop niets te maken, die is cinema op 

wereldniveau” (Zone 03) 

 

“Een kopstoot van een film, die dagen later nog door je bloedbanen raast.  Een film 

met kloten aan zijn lijf.  Stierenkloten om precies te zijn” (Cinevision) 

 

Tickets: 4 euro.  

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 1 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met prof. dr. Geert Lernout 

 

Jezus in Amerika.  

 Een wereldmacht en haar religie 
 
De Verenigde Staten waren het eerste land in de wereld met een grondwet die de 

scheiding van kerk en staat garandeert.   Maar vandaag is religie in geen enkel 

ander ontwikkeld land zo belangrijk.   Soms lijkt het of God Zelf in het Witte Huis 

woont. 

Geert Lernout toont dat er eigenlijk twee Amerika’s zijn.  Naast het Amerika dat 

we allemaal zo goed denken te kennen, is er ook een ander land dat we in Europa 

maar zelden te zien krijgen.  Dit verborgen christelijke deel van de Verenigde 

Staten is de laatste tijd zo belangrijk geworden, dat we het ons in Europa niet 

kunnen veroorloven om te doen alsof het niet bestaat.  Ook tijdens de komende 

presidentsverkiezingen zal het een bepalende rol spelen. 

 

Geert Lernout doceert vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van 

Antwerpen, waar hij ook het James Joyce Centrum leidt.  Hij publiceerde boeken 

over James Joyce, over Bachs Goldberg Variaties, over de geschiedenis van het 

boek en over de Bijbel. 

 

 

“Een scherp denker die fraai argumenteert” 

(Rik Torfs) 

 

“Boeiend, veelzijdig, afwisselend, 

persoonlijk, eigengereid”  (Maarten ’t Hart) 

 

“Iemand die van een grondige aanpak 

houdt.” 

(De Morgen) 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com 
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