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n°1
De Tour de Théâtres route       volgt de knooppunten zoals je ze ook vindt op 
 www.routen.be/fietsroutes. In Gent, Wetteren en Oosterzele moet je een klein zijsprongetje 

maken om de locatie te bereiken. Dat staat aangegeven op de kaart met het traject. 
 Heb je een fietscomputer? Dan kun je het .gpx bestand downloaden op 
 www.compagnie-cecilia.be 
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Een idyllische fietstocht langs vijf podia in en rond het 
Gentse die kreunen onder het gemis van hun publiek. 

De fietslus van 70 kilometer – een stevige tijdrit – 
slingert van De Expeditie in Gent over CC Nova in 

Wetteren richting CC De Fabriek in Sint-Lievens-
Houtem en GC De Kluize in Oosterzele om via 

Cultuurhuis Merelbeke weer te landen in De 
Expeditie. 

Uiteraard kan je op eender welk punt in- 
en uitstappen, in de richting die je zelf 

verkiest. 
 

Op elke pleisterplek krijg je 
een stukje cultuur aangeboden. 
Van mini-expo’s over tafelgesprekken 
tot animatiekunstwerkjes: wij zijn er 
om je culturele honger te stillen. In de 
buitenlucht, en volstrekt coronaproof. 
Zo kunnen we weer wat meer cultuur 
beleven zoals het hoort: samen!
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Het Wetterse cultuurcentrum Nova bouwt graag bruggen tussen haar 
publiek, artiesten en zichzelf. Het wil een open oord zijn van creatieve 
kruisbestuiving en een podium bieden aan zoveel mogelijk kunstvormen: 
theater, film, dans, humor, circus, muziek ... Voor jong en voor oud. Voor 
mainstream- of nét dat tikje specialere smaken. Door beginnende of 
ervaren artiesten. We willen een cultuur(t)huis zijn, waar iedereen zich 
welkom voelt. 
 
Tijdens deze Tour de Théâtres trakteert cultuurcentrum Nova jou op 
creaties van enkele jonge en minder jonge Wetterse creatievelingen. 
Scan de QR-codes op het voorplein en kijk via leuke filmpjes binnen in het 
animatieatelier van KUNSTacademie Wetteren.

Praktische info: 
CC Nova,

Molenstraat 2B
9230 Wetteren. 

Aan de ramen vind 
je QR-codes. 

Scan ze en geniet 
van de video’s. 
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Sint-Lievens-Houtem
Het kloppende geluid van 
machines op de fabriekskoer

Praktische info: 
Cultuurcentrum De Fabriek, 

Fabrieksstraat 19
9520 Sint-Lievens-Houtem

Her en der op het gebouw
 vind je QR-codes. 
Scan ze en ontdek 

het geluid van machines in 
diverse kunstdisciplines. 
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Cultuurcentrum de Fabriek dankt zijn naam aan de mechanische weverij 
“Etablissements Saey” die tussen 1911 en 1977 op de site gehuisvest 
was. De weverij produceerde vooral lakenstof en handdoeken voor export 
naar Franse overzeese gebieden. Het textielbedrijf was van aanzienlijk 
belang voor de streek en de lokale bevolking had er een groot deel van hun 
welvaart aan te danken. Het oude weefgetouw aan de ingang van de site 
getuigt van dit industriële verleden.

Corona heeft het kloppend hart van ons cultuurhuis even lam gelegd. Maar 
op een dag draaien we opnieuw op volle toeren! Ondertussen kan je hier 
cultureel verpozen met het thema ‘machines’ als rode draad. Achter de 
QR-codes, her en der aangebracht aan ons gebouw, kan je verschillende 
kunstdisciplines ontdekken waar het geluid van machines een prominente 
rol inneemt. Van film over dans, naar musical. Het geluid van de machines 
brengt ons industriële verleden weer tot leven! Kunstenaar Patrick 
Meulenijzer voegt nog een extra dimensie toe aan het geheel met een serie 
tekeningen en ander grafisch werk dat refereert aan machines en motoren.
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Oosterzele
#niemanddiefietstzoalsgij – 
In de buik van het peloton
 
GC De Kluize is een plek waar ‘verhalen samenkomen’, die van makers en van 
spelers. Maar meest van al nog van het publiek. De spreuk die de gevel van De 
Kluize siert (‘Niemand die vertelt zoals gij’) is in die zin een ode aan vertellers 
van divers pluimage.
 
Ook vandaag worden nog verhalen geschreven. Dat kan zelfs een virus met 
pandemische allure niet verhinderen. Begin 2021 lanceerde het Kluizeteam, met 
de medewerking van regisseur Nicolaas Rahoens (Adam&Eva, De Maagd van 
Gent, …), het project #niemanddieverteltzoalsgij. 
 
Een twintigtal willekeurig gekozen Oosterzelenaren vormden 10 duo’s, het 
podium van GC De Kluize werd een veilige haven voor een deugddoende blind 
date, een gesprek over koetjes en kalfjes, over leven onder coronagesternte, 

over de kleine dingen des levens …
Samen ruim 100 minuten kijkplezier, 
met de spreekwoordelijke lach en 
een traan, maar bovenal een ode aan 
de veerkracht van de Oosterzelenaar 
en de mens in het algemeen. Mooie 
verhalen over het leven van alledag, 
intieme ontboezemingen soms, vaak 
ook grappig. 
 
Met ‘de koers’ als metafoor voor het 
leven werd, in het verlengde van dit 
project, een blind date met twee in 
het wielrennen gepokt en gemazelde 
Oosterzelenaren opgezet. Over het 
leven in de koers, over met je neus 
in de wind rijden, overgeleverd aan, 
of veilig genesteld in de buik van het 
peloton, … Omdat niemand het zo 
schoon en doorleefd vertelt zoals zij. 
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Praktische info: 
GC De Kluize
Sportstraat 3

9860 Oosterzele

Ter hoogte van de ingang en 
het terras vind je 2 paaltjes met 

daarop het ‘Tour de Thèâtres’ 
logo en een QR-code. 

Ze geeft je toegang 
tot het grote verhalenboek 

van de koers. Is je 
interesse gewekt? 

Pik dan zeker de andere 
bijzondere gesprekken mee op 

www.gcdekluize.be 
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Praktische info: 
Cultuurhuis Merelbeke 
Driekoningenplein 15 
9820 Merelbeke. 

Scan de QR-code die je vindt 
ter hoogte van de ingang 
van het Cultuurhuis en maak 
alvast virtueel kennis met 
ons nieuwe huis. Dankzij Het 
Scheldeoffensief. 
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Cultuurhuis Merelbeke is gloednieuw. Nog geen schrammetje op de 
theaterstoelen, geen spots die aan herstelling toe zijn, geen doorgezeten 
bureaustoelen. Alles ruikt nog naar nieuw en vers. Maar vooral ook naar heel 
veel zin om onze deuren open te zetten, om volk binnen te laten, mensen te 
laten delen in ons enthousiasme. Neem alvast virtueel een kijkje in dit fijne huis. 
In het filmpje zien jullie een beperkte delegatie van huisgezelschap Het 
Scheldeoffensief aan het werk. Het Scheldeoffensief is een professioneel 
theatergezelschap dat goesting en talent voor theater bij (jong)volwassenen met 
een beperking wil opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek. In hun 
wekelijkse atelier laten ze hun deelnemers proeven van theater en dagen ze hen 
uit om hun grenzen te verleggen en verschillende stijlen te leren kennen. 
Op projectmatige basis zetten ze inclusieve creatieprocessen op met een 

professionele artistieke omkadering. 
Ze werken telkens samen met diverse 
cultuur- en zorgpartners. Die trajecten 
monden uit in een voorstelling die ze 
spelen voor een breed publiek.
Het Scheldeoffensief werd in 2017 
opgericht door theatermaker Frank 
Dierens en pedagoog An Van den 
Bergh. Het gezelschap creëerde het 
locatieproject  
De Storm in de Scheldevallei, daarna 
volgden Wintersprookje en Waramis, 
dat in coronatijden herwerkt werd naar 
een coronaproof versie Waramis 2.0.

Merelbeke
Een virtuele inkijk 
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Gent
Een knap staatlje gevelkunst

Praktische info: 
De Expeditie
Dok Noord 4F 
9000 Gent

Aan de ramen van De Expeditie 
prijkt een mooie reeks foto’s. 
Die geven een mooie staalkaart 
van wat de bewoners in 
De Expeditie zoal doen. Check 
zeker ook de QR-codes van 
Miramiro om samen van de 
kortfilms ‘Samen’ te genieten. 
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De Expeditie is een cultureel bedrijvencentrum op 
de site van Dok Noord in de oude Gentse haven. 
Zeven verschillende organisaties vonden hier 
onderdak: Aifoon, Circuscentrum,  
Compagnie Cecilia, JES, Miramiro, Victoria Deluxe 
en Vrede vzw. Zo is het een broeiplaats voor 
theater, circus en performance en een kruispunt 
waar artistiek, cultureel, creatief en sociaal werk 
elkaar in alle diversiteit ontmoeten en versterken.

Een greep uit het aanbod van de organisaties? 
De bewoners zorgden voor prachtige beelden en 
pakten daarmee de gevel in. Geniet mee van deze 
mini outdoor expo. Check zeker ook de 3 kortfilms 
van Joren De Cooman met als titel Samen.
Per kortfilm heb je 3 à 4 QR-codes. De bedoeling 
is dat je per scherm een code scant en de video’s 
tegelijk afspeelt om het volledige plaatje te zien 
te krijgen. Neem dus zeker vrienden of familie 
mee zodat je op de 3 of 4 schermen het volledige 
verhaal ziet.
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wnsl7nNvkfSff&ust=1618053023865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCV5bCD8e8CF-
QAAAAAdAAAAABAD

Genoten van de fietstocht?

Bestel vandaag 
nog jouw 
wielershirt
Zit je ook graag stijlvol op de fiets? Check dan zeker het 
Compagnie Cecilia-wielershirt. Voor 65 euro haal je 
jouw eigen exemplaar in huis, ontworpen door de Gentse 
vormgever Stijn Dossche (a.k.a. Stycle_Design). Bestellen 
kan via onze website. Wij komen de shirts aan huis leveren 
en maken tijd voor een praatje. Op de fiets, dat spreekt.

www.compagnie-cecilia.be/ceciliafietst 

Hopelijk heb je genoten van deze route. 
Duwtjes in de rug als teken van 
steun zijn altijd welkom. 

Wist je dat je voor giften vanaf € 40 van ons 
een fiscaal attest krijgt? Zo heb je recht op 60% 
belastingsvermindering. Surf daarvoor best naar de
Steun ons pagina op onze website.

JOUW 
STEUN IS 
WELKOM


