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PROGRAMMA ZOMER 2019

  RETHYSCOOP OP WOENSDAGAVOND

• Poort open: 21.00 u.
• Start film: 22.00 u.
• Tuin van de pastorie, Passtraat 14 – film 3/7 in Schoonbroek!
• Bij regenweer in GC Den Dries *
• Toegang gratis

Elke woensdagavond van juli is de tuin van de pastorie dé plek in 
Retie om te bekomen van een warme zomerdag. Ook dit jaar staan 
er vijf filmpareltjes op het programma. Terwijl jij achteruit zakt voor 
een mooie film, zorgen enkele verenigingen voor gekoelde drankjes. 
Vergeet niet om je eigen stoel mee te brengen!

* Slecht weer? Dan verhuist Rethyscoop naar GC Den Dries (of naar 
GBR, afd. Schoonbroek op 3/7). Hou hiervoor de gemeentelijke 

website en de facebookpagina van UiT in Retie in de gaten. 

3 juli:  Bohemian Rhapsody – in pastorietuin Schoonbroek
10 juli: Niet Schieten (12+) – in het kader van Vlaanderen Feest!  
17 juli: Green Book  
24 juli: Girl
31 juli: A Star is Born

  MUZIKALE PICKNICK OP ZONDAGMIDDAG

• Poort open: 11.00 u.
• Start optreden: 12.00 u.
• Tuin van de pastorie, Passtraat 14 – picknick 7/7 in Schoonbroek!
• Bij regenweer in GC Den Dries*
• Toegang gratis

Vul je picknickmand en kom elke zondag van juli naar de prachtige 
tuin van de pastorie. Deze zomerse picknick wordt muzikaal op 
smaak gebracht door enkele schitterende groepen. Elke editie 
voorzien we ook extra kinderanimatie. 

Geen zin of tijd om zelf boterhammetjes te smeren? Ook dit 
jaar voorzien we de mogelijkheid om je lunchpakket tot aan de 
pastorietuin te laten brengen: lekker makkelijk én bovendien 
overheerlijk! Zie binnenkant folder voor meer informatie.

7 juli: picknick met Ray E. (in pastorietuin Schoonbroek) 
14 juli: picknick met Leán
21 juli: picknick met Savoir-Vivre
28 juli: picknick met Cosmic Motion

* Bij slecht weer verhuist het optreden naar GC Den Dries (of GBR, afd. 
Schoonbroek op 7/7). Dit wordt aangekondigd op de facebookpagina 
UiT in Retie en via www.retie.be.

Bestel een heerlijk lunchpakket met 
ambachtelijke en lokale producten

Een zomerse muzikale picknickmiddag in een gezellige omgeving 
lijkt je wel wat, maar je hebt even geen zin om boterhammetjes 
te smeren? Geen probleem: ook dit jaar kan je een (h)eerlijk 
lunchpakket bestellen. 

Christel van Christels Keuken maakt voor ons een vers, puur, 
duurzaam en regionaal/lokaal getint lunchpakket. Ze kiest resoluut 
voor gezonde en biologische producten vol smaak. En dit zonder 
bewaarmiddelen, smaakstoffen en geurversterkers.

In je lunchpakket zit een salade, wrap, verse yoghurt met 
seizoensfruit. Je kan kiezen uit verschillende gerechten. Neem 
hiervoor een kijkje op www.retie.be/picknick. 
Bestel je pakket (€ 12,5/volwassene, € 7,5/kind) uiterlijk 
om 11.30 u. op de vrijdag vóór de picknickzondag. Indien de 
weersvoorspellingen er niet te best uitzien, kan je nog annuleren 
tot vrijdag 11.30 u.
Je menu is verpakt in composteerbaar materiaal (incl. bestek, 
servetten). Drank is niet inbegrepen in het pakket. 

Bestellen kan via: T 014 38 92 30 of via www.retie.be/picknick.

Picknick voor GROOT en klein

Zie jij zo’n gezellige picknick in het park wel zitten, maar heb je echt 
geen zin om de hele tijd stil te zitten? Geen nood! In de pastorietuin 
is er ruimte genoeg om te spelen. En bovendien voorzien we elke 
editie ook kinderanimatie: van glittertattoos en gekke kapsels tot 
een kidscorner en knutselhoek. 

Dinsdag 23 juli 
Verklapt!  met Thomas Smith

Thomas Smith brengt een zomershow 
die blijft nazinderen: sociale en spirituele 
beschouwingen vlotjes gekoppeld 
aan alledaagse gebeurtenissen en 
observaties. Over luchtige zaken 
zoals 2 cavia’s maar evengoed 
over maatschappelijke thema’s als 
hongersnood, mensen met echte 
problemen en onze voedselketen!  
Relevant, een standpunt, diepgang en 
top stand-upcomedy.
Zijn eerdere shows werden allemaal 
met vier- en zelfs vijf sterren recensies 
beoordeeld in de Vlaamse kranten. 
En niet verwonderlijk: Thomas brengt 
een ijzersterke mix van materiaal en 
improvisatie.  

Waar  In de tuin van de pastorie aan de Vest 
Wanneer Dinsdag 23 juli – poort open om 20.00 u., aanvang om 20.30 u. 
Inkom Gratis maar plaatsen zijn beperkt 

Breng zelf je stoel mee! Bij regenweer in GC Den Dries. 
Meer info: www.verklapt.be.

Film en picknick op locatie: op 3 en 7 juli in 
pastorietuin Schoonbroek

De aftrap van de Zomer in Retie 
wordt ook deze keer gegeven in 
Schoonbroek. Ook daar zakken we af 
naar een idyllische pastorietuin. 
Op woensdag 3 juli gaat om 22.00 u. de 
film van start en op zondag 7 juli kan 
je vanaf 11.00 u. je picknickdekentje 
komen spreiden in de pastorietuin. Om 
12.00 u. start het optreden. 
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Bestel een heerlijke lunch  
met lokale productendienst Vrije Tijd

T 014 38 92 37
E vrijetijd@retie.be
W www.retie.be/zomerinretie



WOENSDAG 3 JULI PASTORIETUIN
 SCHOONBROEK

Rethyscoop: Bohemian Rhapsody  

134’ – Bryan Singer
Bohemian Rhapsody is een ode aan 
Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke 
zanger Freddie Mercury. Hij leverde strijd 
tegen stereotypes en groeide uit tot 
een van de meest geliefde entertainers 
ter wereld. De film volgt de snelle 
opkomst van de band aan de hand van 
hun iconische liedjes en revolutionaire 
geluid. Met als absoluut hoogtepunt het 
legendarische Live Aid benefietconcert 
in 1985. Queen legde de basis voor een 
nalatenschap die de buitenbeentjes, 
dromers en muziekliefhebbers tot op de 
dag van vandaag nog altijd inspireert.

ZONDAG 7 JULI PASTORIETUIN
 SCHOONBROEK

Picknick met Ray E.  

Met Ray E. steken zanger-gitarist Wim 
Melis en gitarist-toetsenist Gert Jacobs 
hun neus weer aan het venster. Midden 
jaren negentig speelden de Retienaren 
zich als prille twintigers even in de kijker 
met Sheffield Wednesday en River 
Phoenix. Die eerste pakte brons op de 
1996-editie van Humo’s Rock Rally, met 

winnaar Novastar. Als veertigers maken de twee vrienden nu 
een doorstart als Ray E. In december ’18 gaf het duo zijn eerste 
optreden. In februari warmden ze op voor Douglas Firs in Turnhout. 
Een goede match, want weinig Belgische groepen maken 
‘Americana-muziek’. Vergeleken met de energieke gitaarrock 
van Sheffield Wednesday en River Phoenix klinkt Ray E. een stuk 
bedaarder. Maar er zal zeker nog gerockt worden!

WOENSDAG 10 JULI

Rethyscoop: Niet Schieten (12+)  

139’ – Stijn Coninx 
Na de aanslag van de Bende Van Nijvel op het warenhuis Delhaize 
in 1985, blijft de 9-jarige David zwaargewond en verweesd achter. 

Grootouders Albert en Metje 
vangen hun kleinzoon op 
met de loodzware opdracht 
om ondanks het grote 
verlies en verdriet, en vele 
onbeantwoorde vragen, hun 
kleinzoon een toekomst 
te bieden … Het wordt 
een lange en bij momenten 
hallucinante strijd.

Deze film staat geprogrammeerd in het kader van het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap.

ZONDAG 14 JULI

Picknick met Leán  

Leán is het trio van Silke Clarysse, 
Otto Kint en Gielis Cautaers. In 
2014 besloten de drie jonge 
muzikanten uit het Brusselse om hun 
passie voor wereldmuziek samen 
naar buiten te brengen. Op het 
programma staan gitaarwerken van 
Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en 
Mediterrane afkomst in combinatie 
met een jazzy contrabas en subtiele 
handpercussie. Het trio bracht al 
twee albums (Pangea en Jarabi) 

uit en trad o.a. al op in Dranouter en was zelfs te gast op een 
internationaal jazzfestival in Nairobi, Kenia. 

WOENSDAG 17 JULI

Rethyscoop: Green Book  

130’ – Peter Farrelly
Tony Lip, een Italiaans-
Amerikaanse uitsmijter, 
verliest zijn baan wanneer 
zijn nachtclub moet sluiten. 

Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst 
getalenteerde pianist. De twee kunnen elkaar niet luchten of zien, 
maar worden gedwongen om hun verschillen opzij te zetten om 
de meest onvergetelijke reis van hun leven te maken. Zo worden 
ze geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, 
gevaar en racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en 
een volle dosis humor. Geleidelijk aan ontstaat er een bijzondere 
vriendschap. 
Green Book werd begin dit jaar bekroond met de Oscar voor Beste 
Film. 

ZONDAG 21 JULI

Picknick met Savoir-Vivre   

Savoir-Vivre werd uit 
de grond gestampt door 
lagereschoolkameraadjes 
Kristiaan Deruytter en Pjotr 
Paeshuyse. Na lang gesukkel 
en gezwoeg met andere 
muzikanten kwamen ze 
uiteindelijk Gerrit Vandevelde 
tegen op muziekkamp. Hij was 
de kers op de taart. Savoir-
Vivre was gevormd en zal altiid 
nog verder blijven evolueren 

dankzij de grootse passie die alle drie de leden hebben voor 
muziek. Bescheidenheid maar zeer koppig, eenvoud maar zo 
groots. Zo puur waardoor je dit live niet kan missen. Iemand die 
nooit lekkere chocolade heeft gegeten weet immers ook niet wat 
hij mist.

WOENSDAG 24 JULI

Rethyscoop: Girl  

100’ – Lukas Dhont
Girl vertelt een confronte-
rend en ontroerend verhaal 
over identiteit en gender.
De film laat ons binnen-
kijken in het leven van 
de 15-jarige Lara, die het 
wil maken als ballerina. 
Daarvoor trotseert ze de  
wereld maar vooral haar 

lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de grand 
écart tussen de realiteit van haar mannelijke biologie en haar 
vrouwelijke identiteit.

ZONDAG 28 JULI

Picknick met Cosmic Motion   

Cosmic Motion mixt 
frisse leuke melodieën met 
rustige en meeslepende 
zanglijnen die in je hoofd 
blijven ronddwalen. Linde 
Vanhove (vocals), Adi 
Mehic (keys) en Erik 
Laureyssens (gitaar) 
ontmoetten elkaar in 
2009. Na enkele jaren 

pauze speelden ze een keertje terug samen en was de magie 
onmiddellijk weer aanwezig. Jesse Steurs (drums, percussie) 
en Tim Gysbrechts (elektrische bas en contrabas) sloten aan en 
Cosmic Motion was een feit. Samen met Tim Noens (piano) staat 
de Antwerpse band klaar met een nieuwe set voor het komende 
zomerseizoen. 

WOENSDAG 31 JULI

Rethyscoop: A Star is Born  

135’ – Bradley Cooper
Jackson Maine is een 
countryzanger die op de 
rand van de afgrond staat 
als hij de getalenteerde 
onbekende zangeres Ally 
ontdekt. Als de twee een 
hartstochtelijke liefdes-
relatie beginnen, zet 
Jackson Ally in de spotlight 

en werpt haar in de wereld van de sterren. Maar als zijn eigen 
carrière al snel in de schaduw komt te staan van die van Ally, 
begint hij het steeds moeilijker te vinden om met zijn vergane 
glorie om te gaan.
In de film zie je Lady Gaga zoals je haar nog nooit tevoren zag. Ze 
schittert er naast acteur Bradley Cooper, die tevens zijn debuut 
als regisseur maakte. 


