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Het Bankje

Theaterverhalen in open lucht
 

Ook deze zomer neemt Zwalm terug deel aan het project ‘Het Bankje’. De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater - zelfs in coronatijd

- tot bij het publiek. Je neemt tijdens een wandeling of een !etstocht plaats op een bankje en je bent getuige van de meest

intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit.

‘Het Bankje’, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief Schrijven en

Kunstwerkt. Het audioproductiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelde podcast waarbij je helemaal in het

verhaal kan kruipen.

Om ‘Het Bankje’ te realiseren, werken acteurs, schrijvers en beeldende kunstenaars samen. Meer dan 80 liefhebbers kregen de

kans om mee te werken aan deze podcast met 20 originele dialogen. Die zullen deze zomer van 1 juli tot 30 september 2021 te

beluisteren zijn in meer dan 100 steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen.

We stippelden 2 !etsroutes uit in Zwalm die je ook kan combineren tot een 1 langere tocht. Je kan het parcours downloaden als

een pdf- of gpx-bestand:

noordelijke !etsroute (24 km) (http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9119001/recreatieve-!etsroute/bankje-

noordelijke-lus-24-1km-10st)

zuidelijke !etsroute (19,7 km) (http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9118800/recreatieve-!etsroute/bankje-

zuidelijke-lus-19-7-km-10st)

combinatie !etsroutes (41 km) (http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9150644/recreatieve-!etsroute/bankje-

volledig-41-1-km-20st)

Kan je de routes niet kan downloaden of afdrukken? Haal dan gerust een exemplaar af in het gemeentehuis, bibliotheek of

gemeentehuis.

We wensen je alvast veel luister- en !etsplezier!

http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9119001/recreatieve-fietsroute/bankje-noordelijke-lus-24-1km-10st
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9118800/recreatieve-fietsroute/bankje-zuidelijke-lus-19-7-km-10st
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9150644/recreatieve-fietsroute/bankje-volledig-41-1-km-20st
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Abonneren

 (/systems/rss.aspx?pg=4423&c=nl-NL) 

Dienst Cultuur

Zuidlaan 36

9630 Zwalm

cultuur@zwalm.be

(mailto:cultuur@zwalm.be)T 055 49 91 91 

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je hier (https://zwalm.be/afspraken.aspx) of via de
centrale infolijn (T 055 49 91 91).
 
De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:

maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.

dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.

woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.

donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.

vrijdag: 9 tot 12 u.

https://www.zwalm.be/systems/rss.aspx?pg=4423&c=nl-NL
mailto:cultuur@zwalm.be
https://zwalm.be/afspraken.aspx
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Meer info (over-zwalm/gemeentediensten-en-personeel/openingsuren/cultuurdienst.aspx)

Print deze pagina (/hetbankje?print=Y)
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