ticketverkoop

In de vorige Gemeentekroniek kon u de kalender van onze activiteiten terugvinden. Vandaag
vertellen we u graag alles over de verkoop van de toegangskaarten.
Hebt u één of meerdere activiteiten aangestipt op uw kalender? Lees dan aandachtig deze
richtlijnen!
Sommige activiteiten zijn gratis, anderen zijn betalend.
Hieronder volgt een overzicht van alle afspraken,
activiteiten, de prijzen, aanvangsuren, enz. om de
ticketverkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen.
De kaartenverkoop gaat van start op zaterdag 17 mei
2014 om 10u00. Tickets zijn enkel en alleen te koop
in het ticketcenter op het gemeentehuis te Nijlen
en moeten cash betaald worden bij afhaling. Er is
geen bancontact aanwezig! Reservatie via telefoon of
e-mail is niet mogelijk. Het ticketcenter is geopend op
volgende dagen:
zat 17 mei 2014:
10u - 12u en 13u - 17u
din 20 mei 2014:
18u - 20u
woe 21 mei 2014: 09u - 12u en 13u - 17u
don 22 mei 2014:
09u - 12u en 17u - 20u
vrij 23 mei 2014:
09u - 12u
Na 23 mei zal het ticketcenter geopend zijn op elke
woensdag van 13u tot 17u en donderdag van 17u tot
20u.
Buiten deze openingsuren is het niet mogelijk om
tickets aan te kopen!
Mocht de activiteit van uw voorkeur, ondanks een
zorgvuldige voorbereiding, toch vroegtijdig volzet zijn,
zullen we proberen u een alternatief aan te bieden.
Wanneer dit niet mogelijk is, verontschuldigen wij ons
hiervoor.

Tentoonstellingen
Gedurende de hele maand september lopen er
verschillende tentoonstellingen in het Fort van Kessel.
Deze zijn elke zaterdag en zondag gratis en doorlopend
te bezoeken tussen 14u en 18u.
- De leden van de Nijlense Academie geven hun eigen
interpretatie aan het herdenkingsgebeuren door de
inrichting van de machinekamer.
- Afspraak in Nieuwpoort: Deze graphic novel van Ivan
Adriaenssens zal te ‘lezen’ zijn op levensgrote panelen.
- Schatten van de Commandant: Dikke lagen ingestort
beton werden weggekapt en de toegang tot de kamer
van de commandant werd vrijgemaakt. De gevonden
voorwerpen worden voor het eerst aan het publiek
getoond.
- Dikke Bertha & dunne lintjes, over bommen en medailles:
Er zal een overzichtstentoonstelling samengesteld
worden van medailles en inerte projectielen uit WOI.
Medaillewijzer: Op twee zaterdagnamiddagen (20 en 27
sept) kunnen bezoekers met hun eigen medailles naar
het Fort komen. Onze kenners zullen trachten zoveel

mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de betekenis
en herkomst ervan.
elke zaterdag en zondag van september 2014 - van
14u tot 18u - inkom gratis - geen reservatie nodig

Belevingsroute 1914
Het publiek wordt geconfronteerd met de sfeer en
spanningen van de eerste oorlogsmaanden en volgt van
zeer dichtbij de verwikkelingen en zorgen van de mensen
en soldaten van toen.
In kleine groepjes van max. 15 personen wandelt u op
een uurtje doorheen de eerste drie maanden van WOI
in Kessel en omgeving. Hiervoor maken we gebruik van
historische beelden en live acts. Met behulp van een
audiofoon en een gids lijkt het alsof u terug in de tijd
wordt geslingerd.
Let op! Gezien het karakter van deze activiteit zijn
hieraan enkele voorwaarden verbonden:
- niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar
- niet toegankelijk voor rolstoelen/kinderwagens/buggy’s
- ongelijke ondergrond, stevig schoeisel aangeraden
- wandelen, klimmen of trappen doen mag geen probleem
zijn
- niet bang zijn in kleine of donkere ruimten
zon 7 sept - 14u tot 18u (laatste wandeling om 17u)
zon 14 sept - 14u tot 18u (laatste wandeling om 17u)
zon 21 sept - 14u tot 18u (laatste wandeling om 17u)
zon 28 sept - 14u tot 18u (laatste wandeling om 17u)
€ 8 per persoon - reservatie verplicht

herdenking den grooten oorlog,
muzikale impressies
Ook de dans- en muziekliefhebbers komen aan hun
trekken. Een samenwerking tussen Harmonie Culturalia
Kessel, Harmonie Sint-Cecilia Nijlen, Fanfare Sint-Cecilia
Bevel en Ballet- en dansacademie Pas de Chat resulteert
in een uniek optreden in een gigantische tent die voor de
gelegenheid wordt opgetrokken naast het Fort. Verteller
van dienst is Jos De Haes. Tijdens de pauze hebt u de
mogelijkheid om een drankje te nuttigen ten voordele
van ‘Bouger’, een dansgroep voor mensen met een
beperking.
zat 6 sept - van 19u30 tot 22u30 - € 5 per persoon genummerde plaatsen - reservatie verplicht

Kinderactiviteiten
Natuurlijk willen we ook de jongsten niet vergeten.
Op zaterdag 13 september is het Fort volledig in
kinderhanden (ouders niet toegelaten).
Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen deelnemen aan de
verschillende activiteiten die we voor hen hebben
samengesteld:
- Theater in’t Fort: Een voorstelling op kindermaat.
Gedurende een half uurtje neemt Leen Soons je mee
terug in de tijd en ontdek je heel wat oorlogsweetjes!
- Avonturentocht: De gidsen van Fort Kessel kennen het
Fort op hun duimpje. Ze leren jou hoe je een zelfgemaakt
kanon kan afschieten, testen je behendigheid en tonen
je de geheime hoekjes in het Fort. Speelkledij is een
aanrader tijdens dit (avont)uurtje!
- Spelletjeskaart: Hou je het graag wat rustiger? Dan is er
een spelparcours waarmee je via een doorschuifsysteem
kan deelnemen aan een programma met 4 verschillende
activiteiten (interactief mini-museum, grime & foto, quiz
en een speldje of medaille knutselen). Om het volledige
parcours af te leggen heb je ongeveer een uurtje nodig.
Heb je meerdere activiteiten gepland en moet je
tussendoor even wachten? Vertrek dan op ‘Oorlogspad’.
Dit is een originele versie van het ganzebord. Hiervoor
hoef je niet te reserveren. Het ‘Oorlogspad’ is doorlopend
en gratis beschikbaar voor alle deelnemers aan de
kinderactiviteiten.
zat 13 sept - voor kinderen van 7 tot 12 jaar
spelparcours - 10u30 - 13u - 14u30 - 16u
€ 5 per kind
avonturentocht - 10u30 - 13u - 14u30 - 16u
€ 2,50 per kind
theater in’t Fort - 13u en 16u
€ 2,50 per kind
reservatie verplicht

Lezing ivan adriaenssens
We kwamen hem al eens tegen in onze tentoonstellingen,
maar hij komt ook nog eens langs om meer tekst en uitleg
te geven over zijn fascinatie rond WOI. Je komt te weten
hoe een verhaal en bijhorende graphic novel tot stand
komen en krijgt nadien de kans om jouw vragen af te
vuren.
zon 14 sept - 19u30 - € 5 per persoon - genummerde
plaatsen - reservatie verplicht

Het vaderland moest groter zijn
Na 5 jaar blinken we de monoloog ‘Het Vaderland moest
groter zijn’ nog eens deftig op. Jos De Haes, acteur en
voorzitter van Teater Lier, kruipt opnieuw in de huid van
Maurice, een eenvoudige Kesselse soldaat die vertelt
over de bouw van het Fort, over de oorlogshandelingen

in 1914 die hij er beleefde en over zijn ervaringen aan en
achter het Ijzerfront. Het verhaal is fictief, de historische
context is uiteraard authentiek. De intieme voorstelling
in één van de troepenkamers laat een indruk na op elke
bezoeker!
vrij 19 en zat 20 sept - 19u30 en 21u30
zon 21 sept - 19u30
€ 8 per persoon - genummerde plaatsen - reservatie
verplicht

film joyeux noel
De kerstdagen zijn altijd ietwat speciaal, zo ook aan
het front. In 1914 brak er op Kerstdag een spontane
vrede uit en net daarover gaat deze film die in 2006 een
Oscarnominatie kreeg voor beste buitenlandse film. De
film wordt vertoond in één van de troepenkamers van
het Fort.
vrij 26 en zat 27 sept - 19u30 en 21u30
zon 28 sept - 19u30
€ 5 per persoon - genummerde plaatsen - reservatie
verplicht

de val van het Fort
We sluiten onze herdenkingsactiviteiten af in het eerste
weekend van oktober. Op 4 oktober is het dag op dag 100
jaar geleden dat het Fort in handen van de Duitsers viel.
Dat is meteen ook de reden waarom de apotheose van het
herdenkingsgebeuren op deze dagen zal plaatsvinden.
De Val van het Fort is een 3D-projectie op de gevels
van het Fort. In iets minder dan een half uur vertelt
het Fort zijn verhaal aan de kijkers die verstomd zullen
staan van de fascinerende beelden en de verbluffende
technologieën die we hierbij gebruiken. U zal geschiedenis
(her)beleven op een unieke wijze. De voorstelling wordt
meerdere keren per avond herhaald. Omdat de projectie
het best tot zijn recht komt in het donker, start de eerste
projectie om 20u.
Daarna zal ze elke 40 minuten herhaald worden voor
ongeveer 450 toeschouwers per voorstelling.
zat 4 okt en zon 5 okt
20u - 20u40 - 21u20 - 22u - 22u40
€ 5 per kind (tot 12 jaar - 1 consumptie inbegrepen)
€ 8 per volwassene (1 consumptie inbegrepen)
geen genummerde plaatsen - reservatie verplicht
Wanneer u deelneemt aan een activiteit in het Fort is
aangepaste kledij aangeraden. De temperatuur in het
Fort bedraagt gemiddeld 12 graden (ook wanneer het
buiten warm is) en het is er zeer vochtig! Bovendien is
de ondergrond overal ongelijk.
Alle informatie over parkeergelegenheid, aangepaste
verkeersreglementen, enz. leest u in de volgende
Gemeentekroniek.

Vrijdag 5 september 2014

Zaterdag 6 september 2014

Zondag 7 september 2014

‘Muzikale Impressies’
Tentoonstellingen

‘Belevingsroute 1914’
Tentoonstellingen

Zaterdag 13 september 2014

Zondag 14 september 2014

Kinderactiviteiten
Tentoonstellingen

Lezing I. Adriaenssens
‘Belevingsroute 1914’
Tentoonstellingen

Vrijdag 19 september 2014

Zaterdag 20 september 2014

Zondag 21 september 2014

‘Het Vaderland moest groter zijn’
Tentoonstellingen

‘Het Vaderland moest groter zijn’
Tentoonstellingen

‘Het Vaderland moest groter zijn’
‘Belevingsroute 1914’
Tentoonstellingen

Vrijdag 26 september 2014

Zaterdag 27 september 2014

Zondag 28 september 2014

Film ‘Joyeux Noël’
Tentoonstellingen

Film ‘Joyeux Noël’
Tentoonstellingen

Film ‘Joyeux Noël’
‘Belevingsroute 1914’
Tentoonstellingen

Vrijdag 3 oktober 2014

Zaterdag 4 oktober 2014

Zondag 5 oktober 2014

“De Val van het Fort”

“De Val van het Fort”

Vrijdag 12 september 2014

Ticketverkoop
Vanaf zaterdag 17 mei start de ticketverkoop voor alle herdenkingsactiviteiten. Om alles in
goede banen te kunnen leiden is het enkel mogelijk tickets te kopen in het ticketcenter op het
gemeentehuis tijdens deze openingsuren:
Zaterdag 17 mei 2014
van
Dinsdag 20 mei 2014		
Woensdag 21 mei 2014
van
Donderdag 22 mei 2014
van
Vrijdag 23 mei 2014		
van

10u tot 12u		
---			
09u tot 12u		
09u tot 12u		
09u tot 12u		

en 		
van
en		
van
en 		
van
en 		
van
en			

13u
18u
13u
17u

tot
tot
tot
tot
---

17u
20u
17u
20u

Na 23 mei zal het ticketcenter geopend zijn op woensdag (van 13u tot 17u) en op donderdag (van 17u
tot 20u). Buiten deze openingsuren is het niet mogelijk om tickets aan te kopen.
Tickets moeten bij afhaling contant betaald worden. Er is geen betaalterminal aanwezig in het
ticketcenter. Reservatie van tickets via telefoon of e-mail is niet mogelijk.
Meer info
Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? Dan kan u steeds contact opnemen met Annelies Tack
of Véronique Nijs - Cultuurdienst Nijlen - Kerkstraat 4 - T 03 410 03 70 of cultuur@nijlen.be.

www.kesselfort14-18.be

