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BaBBel 21 – 25 april 

Beste Babyloniërs, 

De paashazen zijn weer verjaagd en de paaseitjes zitten in jullie buikjes en voor wie het nog niet door 
moest hebben, de paasvakantie zit erop! Nu jullie terug in het Leuvense vertoeven, zullen we ook 
maken dat jullie hier nog wat kunnen nagenieten van de vakantie.  

Cursusdienst 

Heb je gemerkt tijdens de paasvakantie dat je een aantal cursussen nog altijd niet in je bezit hebt? De 
cursusdienst is deze week open! 
 
- Dinsdag 22/4: 12u30-13u30 
 
Als je nog niet besteld hebt, kan je dit nog altijd doen. Het bestelsysteem is te vinden op 
www.kringbabylon.be. 
 
Deze week 

Toneel 

Het is toneelweek deze week! In een eigen vertaling van het stuk van Tom Stoppard brengt 
Babylontoneel voor u dit jaar: ARCADIA. Een stuk waar de tijd in twee richtingen draait en de drama’s 
het zand en de tand des tijds overleven. Van 21 tot en met 24 april kan u genieten in de Koelisse, 
Steengroevenlaan 3, Heverlee (onder	  Alma	  3). 

Voor degene die hun ticket al bemachtigd hebben: nog even wat belangrijke informatie. WEES	  OP	  
TIJD! Hoewel wij beter dan wie dan ook weten dat tijd relatief is, wordt hij hier best nogal strikt 
gehanteerd. Wie er na 20u nog niet is, loopt namelijk het risico niet meer binnen te kunnen in de zaal. 
Vanaf dit uur zullen de gereserveerde tickets die niet geïnd werden, worden doorverkocht aan 
wachtenden aan de kassa. De voorstelling begint dan ook ten laatste om 20u15. 

Pas op! Dinsdag en woensdag zijn officieel uitverkocht, enkel nog tickets voor maandag	   en	  
donderdag beschikbaar. Deze tickets kan je bestellen via http://babylontoneel.be/. Je betaalt ter 
plekke 4 euro als je een cultuurkaart hebt of als je VVK hebt besteld, 5 euro aan de kassa. Wenst u 
meer info? Dat kan via toneel@kringbabylon.be 

Toneel wenst jullie alvast veel plezier en een aangename avond toe in Sidley Park! 

Kiesweek 

Donderdag 24 april om 22 uur begint de kiesweek. De kiesploeg Bauwen(s)	  aan	  de	  toekomst	  komt op 
als serieuze ploeg. Het kiesdebat valt op maandag	   28	   april om 19u in MSI	   00.08. In het Neucom 
zitten Stefanie Dries, Margot Styfhals en Wiete Meulders, vragen of opmerkingen over de kiesweek of 
voor het debat mogen gemaild worden naar neucom@kringbabylon.be.	  Dinsdag	  29	  en	  woensdag	  30	  
april	   zal	   er	   gestemd	   kunnen	   worden,	   de	   precieze	   link	   en	   procedure	   zal	   nog	   op	   de	   website	  
verschijnen. 
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Toekomstmuziek 

Tuinfeest	  10	  jaar	  Babylon!	  

Het einde van onze lustrumfestiviteiten is helaas in zicht, maar we sluiten af in schoonheid! Voor de 
grande finale van het lustrumgebeuren nodigen wij jullie namelijk uit voor onze barbecue in de 
hangende tuinen van kasteel Arenberg op 1	  mei!  

Jullie horen het goed: barbecue! Tuinen	  van	  kasteel	  Arenberg!  

Voor de mooie prijs van €16 kunnen jullie genieten van onbeperkt lekker eten en drinken in een 
sprookjesachtig decor. Het aperitief wordt geschonken omstreeks 16u en de nodige ludieke 
randanimatie wordt uiteraard voorzien. 

Nadien is onze geliefde Fakbar Letteren open én geeft 10 jaar Babylon een feestelijk lustrumvat! 

Een niet te missen feestje, en daarom is inschrijven heel gemakkelijk via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/1KPMnRd-dClHrp5ZO_dCOvpaF5nD-kPLF3t-
xUDPjqYY/viewform#start=embed. Let op: je inschrijving is pas definitief na betaling van het 
inschrijvingsgeld (te storten op ons rekeningnummer 733-0232869-02)! Wie eerder liefhebber is van 
harde cash kan ook inschrijven op cudi en daar meteen betalen. Inschrijven	  kan	  tot	  24	  april om 22u 's 
avonds. 

Dixit 

Merkwaardige uitspraken, humoristische opmerkingen of vreemde liefdesverklaringen van proffen 
mogen nog altijd doorgemaild worden naar naar dixit@kringbabylon.be. 

e-BaBBel 

Ben je een groene vogel en wil je de BaBBel in de toekomst liever in je mailbox dan op papier? Of 
ben je vooral nieuwsgierig en kan je niet tot maandag wachten om te weten wat de nieuwe week in 
Leuven zal brengen? Op de website www.kringbabylon.be kan je je linksbovenaan inschrijven op de 
e-BaBBel. Wie dat doet, krijgt elke zondagavond een digitale versie van de BaBBel toegestuurd! 


