
Johan Verminnen & Groep 
Bericht uit Oostende 

zaterdag 11 oktober 2014
GC De Volkskring
23 euro - 21 euro (-26/55+)
Deuren: 19u30, voorstelling: 20u30

Op zaterdag 11 oktober strijkt 
Johan Verminnen neer in GC 
De Volkskring in Lede met zijn 
nieuwste show “Bericht Uit 
Oostende”. Volslagen nieuwe 
liedjes in combinatie met oer-
klassiekers -al dan niet in een 
nieuw jasje gestoken- zorgen 
voor een onvergetelijke avond.

Triple D
zondag 16 november 2014 
GC De Volkskring 
11 euro - 9 euro (-26/65+)
Deuren: 14u, voorstelling: 15u

Voor het eerst zal er in GC De Volkskring 
een dansvoorstelling plaats vinden. Laat 
je zondag 16 november meevoeren in 
een wervelend dansspektakel van hoog 
niveau, ingeleid door de jonge dansers 
van Ballet Lede!  
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Gezocht: De Kriegeltjes  
zondag 1 februari 2015 
GC De Volkskring 
8 euro 
Deuren: 14u, voorstelling: 15u

Ken jij de Kriegeltjes al? In deze knotsgekke theatervoorstelling beleven de beroemde 
drie zusjes een tenenkrullend avontuur. Bereid je voor op een razendsnelle theatervoor-
stelling boordevol Marc de Bel-humor, op hol slaande hoofden en rillingen die over je 
rug lopen. 

Kortfilmavond 
zaterdag 31 januari 2015 
GC De Volkskring 
5 euro
Deuren: 19u30, voorstelling: 20u30

Na de succesvolle eerste editie in 2014, kon een vervolg niet uitblijven. Vijf eigenzin-
nige Belgische kortfilms, steeds ingeleid door de regisseur of iemand van de cast. 
Geniet van een avondje gevarieerde en verrassende topcinema voor een spotprijs.

Steven Mahieu
Maniak 

zondag 1 maart 2015  
GC De Volkskring
13 euro
Deuren: 19u30, voorstelling: 20u30

“Comedy recht uit het 
hart” (De Standaard), “ In 
2011 was Mahieustueus 
het meest beloftevolle 
comedydebuut, Mahieus 
tweede show bevestigt dat 
kunnen” (De Morgen), “Over 
de inhoud en opbouw van 
Maniak is maniakaal nage-
dacht” (Zone 03). Kortom: 
een viersterren comedy 
show van het grootste op-
komende Vlaamse talent!
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TalTernaTief: 
concert en fuif 
zaterdag 11 april 2015 
GC De Volkskring 
7 euro
Deuren: 21u

Geen bonkende beats, elekro, house,… maar alternatieve 
rock en indie. De avond wordt op gang getrokken door 
DOU3LE 3: een collectief topmuzikanten met Leedse roots 
brengt de glam rock opnieuw tot leven. Daarna kan je 
dansen op de beste rock en indie van de laatste decennia 
met discobar NEFFEST!

Kindernamiddag Rock Lede  

vrijdag 7 augustus 2015 
KSA Terreinen Lede 
5 euro
Deuren: 14u

Rock Lede 
zaterdag 8 augustus 2015  
KSA Terreinen Lede
Deuren: 17u

Elk jaar vinden meer en meer 
mensen hun weg naar Rock 
Lede. In 2014 hebben we onze 
festivalformule op punt gesteld: 
5 beloftevolle bands, minder 
bekend maar kwalitatief, vaak 
met een dansbaar karakter, en 
zeker gevarieerd. Op de weide 
zorgt een akoestisch orkestje 
voor de nodige sfeer tussen de 
podiumacts! Was het maar alweer 
zomer in Lede…

ROCK
LEDE

Meer dan 100 kinderen genoten in 2014 van 
de kinderdisco en animatie op de weide van 
Rock Lede. In 2015 wordt hier een vervolg 
aan gebreid: een kinderconcert of fuif in de 
tent, en nog meer animatie op de weide. Het 
belooft weer een spetterend kinderfeest te 
worden in het hartje van de zomer!

zat. 8 augustus 2015

Nog meer TTT!

CONCERT & FUIF

Op 4 oktober ondersteunen we Café Del Mundo in een samenwerking met Vredeseilanden 
Lede en LEEGO, en in december ondersteunen we de nieuwste theatershow van Theater Rosie. 
Tickets voor deze events zijn ook te koop via onze website.

Op de Leedse Sterdagen kan je ons persoonlijk een bezoekje brengen en iets eten en drinken 
aan onze stand BBB by TTT: Bier, Bitterballen en Boeken! 

Tot binnenkort!

Wat is TiniTiaTief?

TiniTiaTief (afgekort TTT) is een Leedse culturele organisatie, actief sinds 2012. 

TTT heeft een duidelijke missie:
Het organiseren van een breed spectrum aan culturele activiteiten in en rond Lede!
Ondertussen heeft TiniTiaTief artiesten als Jan De Wilde, Guga Baul, De Mens en Hopla naar 
Lede gebracht, maar ook Rock Lede en de nationaal bekende Beat in a TV Box Quiz zijn een 
TTT-activiteit!

Meewerken?
Vzw TiniTiaTief bestaat uit 8 enthousiaste bestuursleden maar kan daarnaast rekenen op 
de inzet en hulp van tal van losse medewerkers en vrijwilligers om de vele evenementen in 
goede banen te leiden. We zijn steeds op zoek naar medewerkers en vrijwilligers. 
Zin om mee te helpen aan een bepaald evenement, hetzij de avond zelf, hetzij in de  
voorbereiding? Stuur gerust een mailtje naar stijnw@tinitiatief.be

Nieuwsbrief:
Wil je op de hoogte blijven van komende evenementen en kans maken op gratis tickets? 
Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! Dat kan via onze website www.tinitiatief.be.

Tickets
Tickets kunnen uitsluitend besteld worden via de website www.tinitiatief.be

Contact
info@tinitiatief.be
0476/537579

Ontwerp folder : Kathleen Amant


