Cultuurcentrum De Factorij

START SEIZOEN 2018-2019
Benieuwd naar welke artiesten er in 2018-2019 op het podium staan? We
geven je graag inprimeur enkele namen: K's Choice, Johan Heldenbergh, Wim
Mertens Ensemble, Rob Vanoudenhove, Jan De Wilde, Tom Lanoye en nog vele
anderen.

Noteer alvast zaterdag 9 juni 2018 in je agenda voor de start van
de ticketverkoop (10u00) én de seizoenspresentatie. Zaterdag 2 juni
2018 (10u00) start de ticketverkoop voor de houders van een Vriendenpas
2018-2019.
Tickets reserveren kan online of aan de balie.
PROGRAMMA 9 JUNI 2018 = TICKETVERKOOP &
SEIZOENSPRESENTATIE
10u00: start ticketverkoop
presentatie van het nieuwe culturele seizoen
speeddates met de verschillende programmatoren
opera-aria's door tenor en sopraan begeleid op piano
dansinitiatie door professionele lesgevers uit Zaventem
circus act voor de allerkleinsten
De exacte uren worden nog gecommuniceerd.

In het weekend van 26 en 27 mei ontvangt elke inwoner van Groot-Zaventem
de seizoensbrochure in de brievenbus. Geen inwoner van Zaventem? Kom je
exemplaar afhalen aan onze onthaalbalie.
Vanaf het laatste weekend van mei kan je het volledige seizoen ook ontdekken
op www.ccdefactorij.be

DINSDAG = FILMDAG
Elke dinsdagavond om 20u00 kan je bij ons terecht voor een fantastische
filmervaring dankzij het 16 meter brede scherm en 4K-projector. Ontdek het
gevarieerd filmaanbod op www.ccdefactorij.be

Openingsuren onthaal:
Woensdag van 14u00 tot 20u00
Vrijdag van 09u00 tot 15u00
Zaterdag van 10u00 tot 14u00
Wij zijn gesloten op:
Dinsdag 1 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Woensdag 11 juli 2018
Zomersluiting van zaterdag 14 juli t.e.m. woensdag 15 augustus 2018

Contact:
CC De Factorij - Willem Lamberstraat 10 - 1930 Zaventem
info@ccdefactorij.be | 02 307 72 72

Volg De Factorij ook via Facebook, Twitter of Instagram.
Meer info: www.ccdefactorij.be
CC De Factorij in een notendop
Cultuurcentrum De Factorij focust op originele en kwaliteitsvolle producties die
de Zaventemse context vertalen en weerspiegelen. Daarbij staat de bezoeker
centraal en is er ook speciale aandacht voor jongeren en families. CC De
Factorij wil een warm en open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt: zowel
de Zaventemnaar, de pendelaar als de toevallige passant.
De deuren van het cultuurcentrum staan open voor …

iedereen! Kom langs en maak kennis met het prachtige gebouw, het
toegankelijke programma en het team.
het ontdekken en beleven van cultuur. Je kan genieten van een gevarieerd
aanbod: film, (klassieke) muziek, humor, theater, dans, circus,
tentoonstellingen, workshops, familie- en scholenaanbod.

de lokale verenigingen en bedrijven, want het cultuurcentrum verhuurt
verschillende zalen. De grote theaterzaal telt bijna 700 zitplaatsen en is
uitgerust met de meest recente technieken voor theater- en
muziekproducties.
vragen, culturele impulsen, samenwerking en feedback.
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