F OTO ZOE K TO C H T

NOCTURNES
NAJAAR 2021

Antwoordformulier Publiek
Hallo,
Vorig jaar bestond onze vzw Nocturnes Ieper 25 jaar.
Gezien corona hebben we dit niet kunnen vieren.
In de zomer van 2022 presenteren we een nieuwe
theaterwandeling. Maar eerst laten we nog eens van ons
horen met een fotozoektocht in onze stad, een uitgesteld
25-jaar-jubileumfeestje…
We hebben al 15 theaterwandelingen gerealiseerd.
Op 15 adressen vind je aan het raam een foto met een
meerkeuzevraag, telkens over één van die 15 Nocturnes.

Als je die zoektocht hebt gedaan (en dit kan tot half
december 2021, mag je je antwoordformulier deponeren in
mijn brievenbus: Dikkebusseweg 107 in Ieper. En misschien
win je dan wel één van de prijzen, o.a. een gratis deelname
voor twee personen aan de Nocturnes 2022.
Veel zoekplezier!
Piet Lesage
Voorzitter vzw Nocturnes Ieper

1995 Eerste Nocturnes
Het kruitmagazijn (Esplanade)
Het poortwachtershuis (Rijselpoort)
Het Steen der Tempeliers (Voormalig postgebouw, Rijselstraat)
1996 Van heden naar verleden
Op de vestingen tussen Menenpoort en voormalig open zwembad
Op Zillebekevijver
Op de vestingen tussen Rijselpoort en Menenpoort
1997 De moord op Louis Malou
De afdeling snit en naad van de Lamotjes (Immaculata)
Leerlingen van de Heilige Familie
Enkel de eigen kostuumploeg van de Nocturnes
1998 De Vierlingen
Om eens iets anders te doen dan altijd Ieper
Omdat één van de domeinverantwoordelijken meespeelt en dit voorstelde
Op vraag van het provinciebestuur, omdat het domein toen 25 jaar bestond
2000 Herneming eerste Nocturnes
Omdat er veel vraag naar was van Ieperlingen, die de eerste editie niet gezien hadden
Omdat de organisatoren even zonder inspiratie zaten.
Op vraag van de dienst Toerisme van de stad, die hierover veel vragen kreeg
2001 Tempeliersnocturnes
Een zij-altaar in de Sint-Maartenskathedraal
De kapel bij het voormalig Stedelijk Museum (eindlocatie van de Nocturnes-editie 2019)
Het kapelletje ‘Nood zoekt troost’ in de St. Niklaasstraat
2002 Toeristennocturnes
In het Nederlands
In het Engels
In het Nederlands en in het Engels
2003 Waternocturnes
Roeibootjes van het Eilandje
De gekende Nocturnes-boten met motor
Walvissloepen uit Oostende
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2005 Vrouwennocturnes
Ze waren toen in het echt ook een koppel
Ze hebben mekaar toen gevonden en zijn sindsdien ook echt een koppel
Het zijn gewoon een actrice en een acteur die samen in een tafereel speelden
2007 Vauban-nocturnes
De bus die het publiek vervoerde, had een lekke band, met heel wat vertraging als gevolg
Eén van de muzikanten maakte een kwalijke val en brak zijn sleutelbeen
De vloer van de Vaubantoren bij Dikkebusvijver onder het gewicht van een groep
2009 Ieper betrapt
Bewoners van het WZC dachten dat er in het dat daar door een acteur was achtergelaten,
een bom zat en verwittigde de politie
De Nocturnes moesten eventjes het woonzorgcentrum als doorgangslocatie laten varen 		
omwille van een bommelding
Er was brandalarm in Huize Wieltjesgracht, waardoor de scène daar voor enkele groepen 		
geannuleerd moest worden en elders gespeeld moest worden
2011 Ieper vaarwel
Karl Vannieuwkercke en Renaat Landuyt
Renaat Landuyt en Patriek Allegaert
Joke Quaghebeur en Karl Vannieuwkercke
2014 Ieper vlucht
De Familiekring nabij de basketzaal in de Crescendostraat
De voormalige werkhuizen Del’haye in de Posthoornstraat, waar ondertussen een woonproject
werd gerealiseerd
In de gebouwen aan de achterkant van psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart (Poperingseweg)
2016 Ieper vermoord(t)
De gele pater Bernardus De Roovere
De rode tempelridder Theobaldus van Male
De turkooizen Turk Mustafa
2019 Ieper herrijst
Verantwoordelijke voor de rekwisieten
Verantwoordelijke voor de kostuums die we inhuren
Verantwoordelijke van het naaiteam, dat voor de eigen kostuums zorgt

Schiftingsvraag:
Hoeveel antwoordformulieren van deze fotozoektocht worden in totaal tijdig ingediend?
Naam: ......................... ......................... ......................... Tel.: ......................... .........................
e-mail: ......................... ......................... .........................

Antwoorden indienen bij Piet Lesage
									Dikkebusseweg 107, Ieper

