Persbericht
CC Diest focust komend cultuurseizoen op
verdieping
DIEST – Op woensdag 25 mei maakt CC Diest haar kalender voor het komende
cultuurseizoen bekend. Het cultuurcentrum wil focussen op zingeving, met een rode
draad aan maatschappelijke thema’s. De ticketverkoop start op dinsdag 14 juni.
CC Diest focust tijdens het seizoen 2022-2023 niet op uitbreiding, maar op
verdieping. Meer nog dan vroeger besteedt het CC aandacht aan waarde en
zingeving. De kern blijft dezelfde: ontspanning en cultuur door o.a. podiumkunsten,
film en vorming.
Verbinding door cultuur
Met de geplande voorstellingen wil het cultuurcentrum een afspiegeling van de
huidige maatschappij op het podium zetten. “Op die manier verbindt cultuur mensen
met elkaar,” legt directeur van CC Diest Dave Van den Broeck uit, “over de grenzen
van achtergrond, origine, gender of leeftijd heen.” CC Diest hoopt dat aanbod ook
vertaald te zien naar meer diversiteit op de theaterzetels en de vormingsstoelen.
“Den Amer bestaat nu 10 jaar en is dankzij een sterke programmatie door een
topteam niet meer weg te denken uit het cultuurlandschap”, zegt schepen van
Cultuur Geert Cluckers. “De afgelopen twee jaar waren moeilijk voor de culturele
sector, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. Vanaf juni start de
ticketverkoop voor alweer een ijzersterk programma! Alleen al de nieuwe aankleding
van onze foyer is een bezoek waard.”
Een greep uit het aanbod
Wat humor betreft, keren enkele kleppers terug naar het CC: onder meer Alex
Agnew, Lukas Lelie en Amelie Albrecht werken binnenkort in Diest op de lachspieren.
Kommil Foo en De Frivole Framboos vullen het cabaret in.

Ozark Henry, Heather Nova (VS), Rex Rebel, The Bootleg Sixties (UK) en Raymond
van het Groenewoud zorgen met vele anderen voor de muzikale toets.
Sien Eggers, Frank Focketeyn, Stefaan Degand, Tom Vandyck, Lucas Van den Eynde,
Joris Hessels en Stijn Van Opstal vullen het podium voor het theateraanbod.
Op het vlak van dans kunnen liefhebbers zich verwachten aan choreografieën van
Sidi Larbi Cherkaoui en fABULEUS.
Kinderen vinden al vanaf 6 maanden hun ding in het aanbod, met zintuigprikkelende
voorstellingen of sprookjesvertellingen.
Ook in het aanbod circus, jazz, klassiek en literatuur staat er heel wat op de
planning.
Zoals elk jaar biedt het CC ook vormingen aan. Nieuw in het aanbod zijn
bijvoorbeeld botanisch tekenen, improvisatie of een initiatie kantklossen.
Den Amer
Het bekendste cultuurhuis van CC Diest – Den Amer – is een gezellige
ontmoetingsplaats waar vrije tijd én waarde centraal staan voor elke bezoeker. De
foyer kreeg recent een make-over met aandacht voor ecologie en duurzaamheid.
Bezoekers zijn er altijd welkom.
Het aanbod van het CC wordt vaak nog uitgebreid tijdens het seizoen. De laatste
info vind je steeds via de digitale kanalen.
Praktisch




Bekendmaking programma: woensdag 25 mei
Start ticketverkoop (abonnementen en losse tickets): dinsdag 14 juni, 19.30
uur
Start inschrijvingen vormingen: dinsdag 21 juni, 10 uur





www.ccdiest.be
Facebook: @cultuurcentrumdiest
Instagram: @ccdiest
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