Programma

Cultureel
Kermisweekend
Zaterdag 30 juni
14.30 u.
15.30 u.

Paardenommegang
Opening “Kermiscafé” - Parochiaal Centrum

Zondag 1 juli
10.30 u.
17.00 u.
19.00 u.
20.00 u.

KinderJoost van Hyfte animatie
Comedy-Aperitief

en de Comedy Cadetten

zondag 1 juli 2012 om 10.30 u

Zielmiscafé

Alles is gratis toegankelijk, behalve het Comedy-Aperitief.
Kaarten zijn te koop bij de bestuursleden of telefonisch te bestellen bij Johan Dullaers,
telefoon 053 - 62 77 96 of tijdens het kermiscafé op zaterdag 2 juli.
Leden:
Niet-leden:
Kinderen tot 12 jaar:

voorverkoop 5,00 euro • dag zelf 7,00 euro
voorverkoop 6,00 euro • dag zelf 7,00 euro
gratis.

www.Davidsfonds-burst.be

Kioskconcert

Sint-Cecilia

Paardenommegang

Comedy-Aperitief
Joost van Hyfte en de Comedy Cadetten
Springkasteel & Kinderschminken
Kioskconcert “Klassiek Populair”
door Koninklijke Harmonie St-Cecilia Burst
Big in Belgium covers

Maandag 2 juli
10.00 u.

CULTUREEL

zielmiscafé

Big in Belgium
covers

30 juni, 1 en 2 juli 2012 • Parochiaal Centrum Burst

 Paardenommegang

Op zaterdag 30 juni verzamelen de deelnemers om 14.30 uur op het Stationsplein voor
de Paardenommegang.
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit
Burst zorgt voor de muzikale noot vanop de
begeleidende wagen en brengt onmiddellijk
de nodige kermissfeer.
Parcours: Stationsplein, Dorent, Krielhoek,
Stokt, Veldstraat, Stationsstraat, Eremietstraat, Lusstraat, St-Maartenstraat,
Grobbestraat, Ruiterstraat, Ninovestraat,
Dorent, Oudenaardsesteenweg, Akkerstraat,
St-Pietersstraat, Kerkstraat.
We vragen aan de bewoners om langs
het parcours de huizen te bevlaggen of te
versieren.
Aan het klooster worden de paarden gezegend.
De trekking van de tombola voor de
deelnemers vindt plaats in het Parochiaal
Centrum.

 Kermisterras

Voor een knabbel en/of een drankje kan men
terecht op het gezellig kermisterras.

 Comedy-Aperitief

Joost van Hyfte
de Comedy Cadetten

Sinds enkele jaren zijn De Comedy Cadetten dé bron voor nieuw komisch talent in
Vlaanderen. We laten u als opwarmer kennis
maken met twee getalenteerde rekruten...

 Kioskconcert
Sint-Cecilia Burst
Joost van Hyfte studeerde aan de gerenommeerde Hotelschool Ter Duinen in
Koksijde. Via de Belgische Improvisatie
Liga kreeg hij de smaak van het podium
te pakken.
Hij won de 123 Comedy Cup en was een
opgemerkte deelnemer in de talentenjacht
Comedy Casino cup op Canvas. Momenteel
is hij, na meer dan 15 jaar restauranthouder uitsluitend professioneel met comedy
bezig.
Hij behoorde tot de creatieve denktank
van Zonde van de Zendtijd en werkt ook
geregeld als publieksopwarmer voor talrijke
tv-programma’s zoals Extra Time, De Slimste
Mens, De klas van Frieda, De Laatste Show,
De jaren stillekes en De Kazakkendraaiers.
Hij schrijft ook op regelmatige basis grappige culinaire rubrieken in het maandblad
Ché. Momenteel toert hij met zijn culinaire
comedy “KOK”.
Deze improvisator, publieksopwarmer en
stand-up comedian in hart en nieren serveert
zijn “best of” tijdens ons kermisaperitief.

 Gratis kinderanimatie

en springkasteel

Vanaf 17.00 uur mogen de kleinsten hun
hartje gratis ophalen op het springkasteel
en hun snoet laten schminken.

Het kioskconcert door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Burst is een prachtige
traditie. Dirigent Johan De Vos heeft ook
dit jaar een gevarieerd leuk programma
samengesteld voor jong en oud.
Wie een zitje wil, zal er zeker rond 18.00
uur moeten zijn.

 Big in Belgium

covers

Big in Belgium werd opgericht in de jaren
‘90 door drie schoolmakkers uit de streek
rond Ninove. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot één van de populairste coverbands in Vlaanderen. Geen gezever, geen
blitz gedoe maar goeie nummers.
• Eddy: zang
• Heidi: zang, percussie
• Jan: gitaar, zang
• Jens: gitaar

• Hannes: keyboard
• Philippe: bas
• Stefaan: drums
Gezelligheid en ambiance verzekerd op
ons dorpsplein. Vergeet uw dansschoenen
niet!

 Zielmiscafé

Vroeger in ieder dorp, op kermismaandag:
Zielmiscafé. En nu nog steeds te Burst. De
deur van het Zielmiscafé gaat maandag open
om 10.00 uur. We sluiten na de middag.

