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Noteer alvast volgende  
data!

Ma 13.07 - Zo 16.08.2020 
Zomersluiting
 
Di 25.08.2020* 
Programmabrochure 20-21

Za 29.08.2020 - 10.00 uur* 
Start ticketverkoop 20-21

*data onder voorbehoud

Contact & info

CC De Adelberg 
Adelbergpark 1,  
BE 3920 Lommel 
T 0032 (0)11 399 699  
E info@ccdeadelberg.be 
www.ccdeadelberg.be
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Tijdschrift verschijnt 3 maandelijks 
in oktober, januari & april. 
P608490  - Afgiftekantoor Geel Mail

CC De Adelberg staat voor spannende tijden. Met 
die woorden openden we een jaar geleden trots 
onze seizoensbrochure, vooruitblikkend naar de 
ingrijpende verbouwingen die zouden starten in het 
cultuurcentrum. Seizoen 19-20 zou ‘anders’ worden, 
zoveel was zeker.  

De werken gingen van start, aan de loskade rees 
een pop-up foyer op: wat was het spannend. Hoe 
zouden jullie, ons publiek, reageren op deze nieuwe 
omstandigheden? Hoe zouden we zelf onze draai 
vinden in onze nieuwe, tweede thuis? Dit was ‘anders’, 
zoveel was zeker.  

Maar wat ging dat vlot. Jullie bleven als vanouds 
de weg vinden naar De Adelberg. Wij vonden zonder 
problemen onze draai. De pop-up foyer vulde zich met 
gezellig geroezemoes en gelach. In de schouwburg 
gaven artiesten het beste van zichzelf om jullie te 
verwonderen, te ontroeren, te vermaken. En wij gaven 
het beste van onszelf om hen en jullie in de watten te 
leggen; dag na dag, avond na avond.  

Nooit hadden we kunnen vermoeden dat de 
spannende tijden die we tegemoet gingen, van deze 
overrompelende aard zouden zijn. Half maart werd 
het cultuurseizoen abrupt afgebroken. Zonder het te 
beseffen beleefden we de laatste voorstellingen van 
seizoen 19-20. Onze deuren bleven onverbiddelijk dicht, 
de lichten gedoofd.  

De plotse stilte voelt onwerkelijk, de lege zalen 
onnatuurlijk. We missen de blije gezichten, de 
babbels, het applaus. We missen de artiesten. We 
missen elkaar. We missen jullie.

We staan voor spannende tijden, nog steeds. Ook 
seizoen 20-21 zal wellicht ‘anders’ worden. Maar meer 
dan ooit geloven wij rotsvast in de kracht van de 
kunsten om mensen te verbinden, om de weg naar 
elkaar te blijven vinden. En wij zullen er alles aan doen 
om daarbij jullie houvast te zijn. Op welke manier dan 
ook. Zoveel is zeker.  
 
Warme groeten van het hele team,  

Cindy, Wim, Jan, Bo, Marij, Ilse, Sylvie, Debby, Pauline, 
Linda, Diane, Gül, Peter, Maarten, Kevin, Johnny, Annemie, 
Inge, Liesbeth & Peter (schepen van cultuur).


