
SAMAC VZW 
 PRESENTEERT

muzikale optredens voor groot en
klein!

INFO EN TICKETS 
WWW.SAMAC.BE

013.33.65.44



LAKENHALLE
SCHOLENSTRAAT - DIEST 
14.00 UUR 
TICKETS : VVK €10 - KASSA €12
TAART EN KOFFIE INBEGREPEN

 
 
 



LINE UP

WWW .SAMAC .BE

TICKETS VVK €5 - INKOM €7



HALLO - WIE -
PARTY

Heb jij zin in een spooky Halloween- party? 
Kom dan zeker met ons mee feesten. Haal je meest griezelige
verkleedkledij boven en oefen alvast je beste dansmoves. 

De best verklede dansers gaan met een griezelige prijs 
naar huis.

We voorzien ook een leuke foto- en schminkstand en je kan
smullen van hotdogs , een ‘vampier-cocktail’ en andere
akelige verrassingen...

ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 

SPIEGELTENT 
GROTE MARKT - DIEST 
14.00 UUR - GRATIS INKOM

 
 
 



Onze nationale trots en de intussen
bijna iconische Dana Winner staat al
reeds 30 jaar op de planken. Ze
verkocht wereldwijd meer dan 3,5
miljoen albums en kan dus gerust tot
één van onze grootste Nederlands-
talige zangeressen worden gerekend.

Dit jaar is Dana Winner te gast bij
SamAc met een intiem en
adembenemend concert, begeleid
door haar live band. Afgewisseld met
het kerstrepertoire brengt Dana
Winner ook enkele van haar grote
hits. Wil jij er ook bij zijn? Boek dan
nu je tickets !

ZATERDAG 18 DECEMBER 2021 

CC DEN AMER DIEST - 20.00 UUR 
VVK: €45 
KASSA: €50 
SAMAC- leden: €40



NIEUWJAARSCONCERT
MET HET 'VLAAMS MUZIEK THEATER' 
ONDER LEIDING VAN FRANK BOONEN

ZONDAG 9 JANUARI 2022 

CC DEN AMER DIEST - 14.30 UUR  
VVK: €20
KASSA: €25 
SAMAC-leden: €18
RECEPTIE INBEGREPEN

SamAc vzw organiseert op zondag 9 januari 2022 i een
nieuwjaarsconcert In CC den Amer te Diest 
 
Vier topsolisten van het Vlaams Muziek Theater brengen je
 ‘ SamAc’s Nieuwjaarsconcert' : een lichtklassiek programma
met populaire melodieën uit de wereld van de operette,
musical en Italiaanse evergreens, passend aangevuld in
deze tijd van het jaar.
 
Samen met een 12-koppig orkest onder leiding van Frank
Boonen voeren zij je mee naar een wereld waar muziek het
hart van de mensen gelukkig maakt, een wereld waar
muziek en liefde heersen en waar dromen werkelijkheid
worden.
 
Onze solisten zijn:
Nathalie Denyft, sopraan
An Janssen, mezzo-sopraan
Kris Wouters, tenor
François Jacobs, bariton
 
Dit gezelschap kreeg erkenning en oogstte veel succes
onder de naam Heistse Operettekring maar gaat nu door
het leven als het Vlaams Muziek Theater.
Meezingen is hier zeker toegelaten !
 
Presentatie: Kim Debrie ( Radio 2 )
 
Na afloop verwelkomen we iedereen graag op de receptie
om het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Presentatie Kim Debrie



BAL D'AMOUR
 
Valentijn, hét feest van de geliefden!
Er is geen beter moment in het jaar om even stil te staan en te
zeggen: ‘Ik zie je graag'.

Maar ook een ideaal moment om je geliefde te verrassen met
een bloemetje, chocolade of een lief kaartje. Of zeg jij het liever
met muziek?
Na een succesvolle 1ste editie organiseren wij opnieuw ons 
‘Bal d’amour’.
Er kan gedanst worden op de hemelse klanken van Tania en
Mark. Aan democratische prijzen bieden we frisdrank, bier of
koffie aan. Dat wil je niet missen!
 
Vrijdag 11 februari 2022
Lakenhalle Diest - Start: 14u00 |
€ 6 per persoon (gebak inbegrepen)

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

LAKENHALLE - 14.00 UUR
SAMAC - LEDEN: € 6
VVK: €7
KASSA: €8
(gebak inbegrepen)



VALENTIJNSCONCERT 
MET
KATHLEEN VANDENHOUDT

 
Ons tweede Valentijnsconcert wordt gebracht door singer-
songwriter Kathleen Vandenhoudt.

Deze straffe Diestse, immer bulkend van tomeloze passie is
gepokt en gemazeld door het vak. Op deze valentijnsdag
bezingt ze de liefde in al zijn facetten, rigoureus en sierlijk,
verlangend en troostend.
Ze graaft diep en grondig, eerlijk en rauw, bij momenten
vlijmscherp, teder en passioneel.
 

i.s.m. Diest Curieus

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

CC Begijnhof Diest  - 11.00 UUR 
TICKETS LEDEN: €10
NIET-LEDEN: €12
KASSA: €14
(receptie inbegrepen)



KAATJES  GROTE
IEDEREEN-KAN-IETS-SHOW

 

WOENSDAG 18 MEI 2022 

CC DEN AMER DIEST - 14.30 UUR 
TICKETS : VVK €20 
KASSA: €25 
SAMAC- LEDEN: €18 

Ketnet Junior komt naar je toe met de splinternieuwe show van
Kaatje, Kamiel en Viktor : Kaatjes Grote Iedereen-Kan-Iets-
Show!

Iedereen heeft wel ergens een talent zitten. In een broekzak of
een boekentas, koekjestrommel of voorraadkast, in een koffer of
een koffiekan, in een tuinhuis, boomhut, bezemhok, in een warm
hart of in het achterhoofd. En dat moet er nu uit... want iedereen
kan iets! 

Samen met drie muzikanten gaan ze liedjes zingen, gevaarlijke
knuffels bedwingen, schudden met je weet wel wat, moppen
tappen van het vat, plaatjes draaien, baai baai koeienvlaaien,
schuddebollen, schuddebuiken, teentje kriebelen, poepje ruiken,
sierlijk balletten en retteketetten, lachen op gezichten toveren en
jonge en oudere harten veroveren.



KOM
ERBIJ!

LEDENACTIE 

 



We draaien er niet omheen: we willen

graag nieuwe leden verwelkomen.

Daarbij moeten we elkaar helpen!

Op zoek naar activiteiten? Wil je op één of

andere manier nog actief zijn of je vrije

tijd op een aangename en plezierige

manier doorbrengen?

Word dan lid van SamAc, de bruisende

vereniging voor mensen met pit.

Je kan genieten van gezellige

shownamiddagen, culturele uitstappen,

leuke vakanties en verblijven in binnen en

buitenland. SamAc biedt ook dag- en

weekenduitstapjes voor het hele gezin.

Voor de allerkleinsten is er een meer dan

leuk aanbod via onze Kidsclub.

Sportievelingen kunnen dan weer terecht

bij onze sportafdeling.

Word je lid van onze vereniging, dan

verdien jij een geschenkje.

Geweldig toch?!

Kom erbij!
SamAc vzw is niet meer weg te denken uit het (Hagelandse) verenigingsleven.
Toch verwelkomen we nieuwe leden zeker met open armen. Leden die net als
wij vinden dat SamAc het verschil maakt.

Waardeert u onze activiteiten? Wordt dan nu lid voor slechts €12 per jaar. 
Als lid kan je direct gebruik maken van alle voordelen die het lidmaatschap
met zich brengt. Vul snel de bon in en bezorg het ons vandaag nog. Het kan
ook via www.samac.be. Doen!

Ja, ik wil graag lid worden van SamAc vzw en genieten van de voordelen.

Naam & voornaam

Adres

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

Bankrekening 

      effectief lid €12
      sport lid €15 (attest voor terugbetaling ziekenfonds) 
      sponsor €50 (logo vermelding op de website)
      gouden sponsor €125 
      (logo vermelding op website + advertentie in onze brochure)

Handtekening
 

 Word lid van SamAc!
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