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Meesterlijke
vtbKultuuractiviteiten
in Brussel

Een greep uit het aanbod van Brusselse
vtbKultuur-afdelingen / mei - september 2018
Het jaarthema van vtbKultuur in
2018 is ‘Vlaamse Meesters – laat je
inspireren’. Dit meesterlijke thema
is de rode draad in het aanbod van
onze afdelingen. Ook in Brussel.
In deze folder geven we je een greep
uit het aanbod van de Brusselse
vtbKultuur-afdelingen in de periode
van mei tot en met september 2018.

Surf af en toe ook eens naar de
websites van de Brusselse afdelingen
voor wijzigingen of nieuwe
activiteiten. Je vindt de links naar
websites op de achterzijde van deze
folder.
Opgelet: bij sommige activiteiten is het

Iedereen welkom!
Een grootstad als Brussel herbergt
een waaier aan talen en culturen.
Anderstaligen zijn ook welkom op de
activiteiten van vtbKultuur. Activiteiten
die we geschikt achten voor nieuwkomers en anderstaligen, hebben we een
speciaal icoontje gegeven.

nodig om vooraf in te schrijven. Contacteer
de organiserende afdeling om te vernemen

Dit is de betekenis van de icoontjes:

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan
ook al iets vertellen. Je maakt soms nog
fouten of je hebt wat hulp nodig.

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
Je moet weinig inspanningen doen om
de taal te begrijpen.

of en hoe je kan inschrijven. Je vindt hun gegevens op de achterzijde van deze folder.

Je spreekt of begrijpt nog geen of niet
zo veel Nederlands. Toch wil je graag
aan een activiteit, workshop of cursus
deelnemen. Dat kan.

Je begrijpt al een beetje Nederlands,
maar je durft het nog niet zo goed te
spreken.

De taaliconen zijn ontwikkeld door het
Huis van het Nederlands Brussel en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Foto: E.Danhier

Concertino in De Munt

De wandeling begint aan de hoofdingang van

‘Cherchez la femme’

Vrijdag 4 mei 2018

Rondleiding in de riolen
van Brussel

de Plantentuin en duurt ongeveer twee uur. In

Zaterdag 12 mei 2018

Een reeks middagconcerten die wordt ingeleid

Zaterdag 5 mei 2018

het eerste deel van het parcours ga je vooral

In de voetsporen van beroemde en minder

door gepassioneerde deskundige melomanen

Een buitengewone ervaring! Een ongewone reis

magnoliaselecties zien: hybriden en cultivars.

beroemde en gekende vrouwen; over

en uitgevoerd door de solisten van De Munt.

door deze verborgen noodzakelijke aders van

Daarna kan je wilde soorten bewonderen.

lichtekooien, vrouwelijke kluizenaars, vrouwen

Inleiding Jan Stacino: piano vierhandig met

Brussel. Wist je dat het riolennet onder de stad

Goede wandelschoenen zijn aangewezen.

met penseel en pen. Wandeling met Machteld

werken van Mozart, Schubert, Debussy

Brussel bijna 350 km lang is?

Tijdens een natte periode kunnen laarzen

De Schrijver gevolgd door een namiddagbezoek

en Bartók.

Wanneer? Samenkomst om 13.15 u.

handig zijn.

aan het Museum van Erotiek en Mythologie (zie

Wanneer? 11.15 u.

Waar? Anderlechtse Poort, Brussel

Wanneer? 14.00 u.

verder).

Waar? Samenkomst leeszaal Bibliotheek

Prijs? 8 euro, 7 euro voor leden van vtbKultuur

Waar? Hoofdingang Nieuwelaan 38, 1860

Wanneer? Samenkomst om 10.50 u. aan de

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Meise; bereikbaarheid met de bus: vanaf

loketten in het station

(rechts van de opera De Munt)

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Sainctelette bus 250 (de Lijn) tot Meise, of

Waar? Vertrek Centraal Station, einde aan de

Prijs? 10 euro, 7 euro voor senioren

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

vanaf Bockstael bus 25 (de Lijn).

Grote Zavel

Prijs? 7 euro, 6 euro voor 60+ of personen met

Prijs? 10 euro, 8 euro voor leden van

Een organisatie van De Munt in samenwerking

een beperking, 1 euro voor kinderen 6 tot 17

vtbKultuur

met vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek en

jaar

Masereelfonds Brussel-West.

Magnolia wandeling in de
Plantentuin van Meise

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.
Een organisatie van vtbKultuur AnderlechtMolenbeek.

Woensdag 9 mei 2018
Monique Cabo leidt je door de heerlijke
botanische tuinen van Meise waar je
verschillende soorten magnolia’s kan
bewonderen. Na de wandeling heb je de
gelegenheid om iets te drinken in de oranjerie.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-François
Tomasian/Dist. RMN-GP
© Sabam, 2017

Museum van Erotiek en
Mythologie van Brussel

Een gegidst bezoek aan
het stadhuis van Brussel

Movies & More

Tentoonstelling Fernand Léger

Donderdag 24 mei 2018

Donderdag 31 mei 2018

Zaterdag 12 mei 2018

Woensdag 23 mei 2018

Vertoning van de film Ce qui nous lie (2017)

Deze bijzondere tentoonstelling laat je

Ontdek zeldzame en unieke kunstwerken

Ontdek het stadhuis van Brussel, artistiek

van Cédric Klapsisch. Het thema van de

kennismaken met elk facet van deze

afkomstig van verschillende beschavingen

meesterwerk van stedelijk machtsvertoon.

nabespreking is nog nader te bepalen. Volg ons

20e-eeuwse duizendpoot. Gids Machteld

(Babylonië, Egypte, Chinees aardewerk,

Je komt alles te weten over de geschiedenis

op facebook voor meer info!

De Schrijver. Vrijblijvende lunch achteraf is

Aziatische, precolombiaanse en Europese

van het gebouw en zijn politieke functie en

Wanneer? 19.30 u.

mogelijk.

kunst).

bezoekt de prestigieuze ruimten waaronder de

Waar? Pianofabriek GC, Fortstraat 35,

Wanneer? Samenkomst om 9.45 u. aan de

Wanneer? Om 14.45 u.

gemeenteraadszaal, de trouwzaal, de Gotische

1060 Sint-Gillis

ingang

Waar? Samenkomst St-Annastraat 32, Brussel

zaal, de eretrap en de wachtkamer van de

Prijs? 5 euro, 3 euro voor leden van vtbKultuur

Waar? Bozar Brussel

Prijs? 16 euro, 14 euro voor leden van

burgemeester.

vtbKultuur

Wanneer? 14.45 u. samenkomst

Een organisatie van vtbKultuur Sint-Gillis-Vorst

Waar? Grote Markt Brussel voor het INFO-punt

i.s.m. Pianofabriek GC en Libération Films.

Prijs? 22 euro, 20 euro voor leden van
vtbKultuur

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Prijs? 6 euro, 4 euro voor 65+ of leden van

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

vtbKultuur

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Een organisatie van vtbKultuur AnderlechtMolenbeek. Deadline inschrijving en betaling:
20 mei.

Wandelingen met vtbKultuur Sint-Agatha-Berchem
Elke donderdag, samenkomst om 13.00 u. aan GC De Kroon, Van den Driesschestraat,
1082 Sint-Agatha-Berchem. Van hieruit rijden we met de wagen naar een bepaalde
bestemming. De wandelingen zijn gratis. Het traject bedraagt telkens ongeveer 10 km.

©J.Latteur

Matineeconcert in Bozar

Op het programma:

Zondag 10 juni 2018

Hugh Wolff, leiding – Jean-Guihen

Gezellig etentje
en partijtje bowling

Jaarlijks etentje vtbKultuur
Brussel-Oost

Uit het programma van het Paleis voor

Queyras, cello

Zaterdag 16 juni 2018

Zondag 17 juni 2018

Schone Kunsten (Bozar) kozen we enkele

Short Ride in a fast Machine, John Adams

Wanneer? 12.30 u.

Welkom op ons jaarlijks etentje met

hoogstaande concerten die we voor een zeer

Concertante symfonie voor cello en orkest,

Waar? Samenkomst aan het Goudblommeke

5-gangenmenu; keuze tussen vis- of vleesmenu.

voordelige prijs aan vtbKultuur-leden kunnen

op. 125, Sergej Prokofjev

in Papier, Cellebroersstraat 55; locatie bowling:

Wanneer?12.00 u.

aanbieden. Concreet betekent dit dat we de

Tromba Lontana, John Adams

Crosly, niet ver van het Centraal Station, Brussel

Waar? GC Everna, St-Vincentiusstraat 30,

kaartjes categorie II (soms categorie I) kunnen

Sinfonietta, Leoš Janácek		

Prijs? Al naargelang van het gekozen menu: 21

1140 Evere

aanbieden voor slechts 16 euro in plaats van

Wanneer? 15.00 u. (duur concert: ongeveer

euro of 21,50 euro

Prijs? 40 euro, 35 euro voor leden vtbKultuur

38 euro.

twee uur met pauze)

De Franse cellist Jean-Guihen Queyras moet al

Waar? Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

zijn technische kunnen aanspreken in Prokofievs

Brussel, Henry Le Boeuf-zaal. Afspraak vooraan

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Sinfonia Concertante, een van de moeilijkste

in de gang rechts.

concerto’s voor zijn instrument. Daarnaast een

Prijs? 18 euro, 16 euro voor leden van

extatisch, brassband-achtig werk van Janácek

vtbKultuur

en de twee humeuren (uitgelaten en introvert)
van John Adams.

Een organisatie van vtbKultuur Aalst in
samenwerking met vtbKultuur AnderlechtMolenbeek en vtbKultuur Brussel-Oost. Deadline
inschrijving en betaling: 4 mei.

Havenrondvaart in Antwerpen
met de Flandria (voormiddag)

Wandeling door het
mooie Pajottenland  

Planckendael

Dinsdag 3 juli 2018

Tentoonstelling
De Wolfersdynastie, van art
nouveau tot art deco

Zaterdag 23 juni 2018
Waar? Haven Antwerpen, Samenkomst

De dorpen in het Pajottenland hebben iets

Zaterdag 14 juli 2018

en nadien het park zelf. We komen dus meer

aan de Flandriastand/haven

authentieks weten te bewaren. Het is een

Bewonder het volledig gerestaureerde

te weten over het voedsel dat de dieren krijgen.

Prijs? Volgt later

uitzonderlijk mooi landschap op nog geen

winkelinterieur van de Brusselse boetiek Wolfers

Na dit bezoek kunnen we vrij rondwandelen in

twintig minuten rijden van een wereldstad als

Frères met gids Tini Moens.

het park; een lunch ter plaatse is mogelijk. Gids:

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Brussel. Dat is uitzonderlijk. Waarom zou je nog

Wanneer?Samenkomst om 13.45 u. aan de

Monique Cabo.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

op reis gaan naar het buitenland?

ingang van het KMKG, lunch voordien mogelijk

Wanneer? Wordt later medegedeeld

Wanneer?19.00 u.; de wandeling duurt 2 uur

Waar? Koninklijk Museum voor Kunst &

Waar? Zoo Planckendael, Leuvensesteenweg

Waar? Naast de Kerk van het Savio,

Geschiedenis, Jubelpark 10

582, 2812 Mechelen

Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek

Bezoek aan het Havenhuis in
Antwerpen (namiddag)

Prijs? 22 euro, 20 euro voor leden van

Prijs? Volgt nog

Prijs? Gratis

vtbKultuur

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Zaterdag 23 juni 2018

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht-

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost

Waar? Antwerpen, Samenkomst aan de

Molenbeek in samenwerking met het Davidsfonds

i.s.m. vtbKultuur Asse-Zelik. Vooraf inschrijven is

voorpoort van het Havenhuis op het Zaha

Wolsem.

noodzakelijk.

Hadidplein
Prijs? 23 euro, 20 euro voor leden van
vtbKultuur
Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Woensdag 18 juli 2018
We bezoeken Planckendael: eerst de backstage

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Wandeling door het
mooie Pajottenland  

Wandeling in en rond het
Leopoldspark

Rondleiding in het Arboretum
van Wespelaar

Bezoek aan Den Haag
(met overnachting)

Dinsdag 31 juli 2018

Zondag 5 augustus 2018

Zondag 19 augustus 2018

De organisatie van deze activiteit is nog niet

Het prachtige landschap van het Pajottenland

Wandeling in en rond het Leopoldspark met

Een rijke verzameling struiken, planten en

helemaal rond, maar dat we naar Den Haag

en de Zennevallei bepaalt het karakter van

onze gids Johan Holvoet. In de omgeving

bomen. Prachtige locatie en zeker een bezoekje

gaan, staat vast. Waarschijnlijk zal deze

de streek. Natuur, landschap, landbouw,

vinden we het station met Luxemburgplein en

waard in deze periode.

excursie plaatsvinden in het weekend van 4

erfgoed en cultuur gaan hier op een intense

het Jourdanplein. Na de wandeling kunnen we

Wanneer? Samenkomst aan de hoofdingang

en 5 augustus 2018. Een stadswandeling en

manier samen. Bruegel, boerenpaarden en

ergens vrijblijvend terecht voor een natje en een

om 10.45 u.

een bezoek aan het Mauritshuis zullen niet

lambiekbieren!

droogje.

Waar? Grote Baan 63, 3150 Haacht

ontbreken. Hou de nieuwsbrief en website van

Wanneer? 19.00 u.; de wandeling duurt 2 uur

Wanneer? Samenkomst Kruising Steenweg op

Prijs? 12 euro, 10 euro voor leden vtbKultuur

vtbKultuur Anderlecht in de gaten.

Waar? Naast de Kerk van het Savio,

Etterbeek - Belliardstraat om 10.20 u.

Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek

Waar? In de onmiddellijke nabijheid van de

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Prijs? Gratis

E.U.-gebouwen

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Prijs? 7 euro, 5 euro voor leden van vtbKultuur
Een organisatie van vtbKultuur AnderlechtMolenbeek in samenwerking met het Davidsfonds

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost.

Wolsem.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Word vrijwilliger!
Wil je meer dan enkel deelnemen? Word
dan vrijwilliger bij vtbKultuur Brussel!

Voordeel voor
vtbKultuur-leden!

Je bent welkom in onze afdelingen waar

Festival ‘Voce et Organo 2018’:

aangepast aan je talenten, interesses en

Workshops fotoclub Brussel

Trionfo del Barocco

beschikbare tijd.

De Fotoclub Brussel organiseert regelmatig thematische workshops in

5 concerten van oude muziek

haar fotostudio aan de Hovenierstraat 45 in Sint-Jans-Molenbeek. Af en

Woensdag 22 augustus 20.00 u. –

Of je kan, samen met andere geïnteres-

toe vinden workshops plaats op andere locaties. Onder begeleiding van

O.L.V. ter Kapellekerk - Brussel

seerde vrijwilligers, een nieuwe afdeling

ervaren fotografen schaaf je er je techniek bij. De contacten met andere

Zaterdag 25 augustus 20.00 u. –

oprichten in jouw gemeente. Samen mag

fotografen zorgen voor een uitwisseling van ideeën.

O.L.V. ter Kapellekerk - Brussel

je in alle vrijheid culturele activiteiten uit-

Woensdag 29 augustus 20.00 u. –

denken en realiseren, met de ondersteu-

Op de website www.vtbkultuur.be/brussel-fotoclub lees je steeds

O.L.V. ter Kapellekerk - Brussel

ning van vtbKultuur.

minstens twee weken vooraf welke workshops gepland worden.

Zaterdag 1 september 20.00 u. –

je kan kiezen uit een waaier aan taken,

O.L.V. ter Kapellekerk - Brussel

Onze vrijwilligers ervaren dat het orga-

Zondag 23 september 20.00 u. –

niseren van de activiteiten vaak nog leu-

O.L.V. ter Kapellekerk - Brussel

ker is dan er enkel aan deel te nemen.
Nieuwsgierig of dat klopt? Neem dan

Vol tarief: 20 euro, 16 euro in vvk,

contact op en vraag meer info:

10 euro voor studenten.

Katrien Van Vaerenbergh, 0471 39 41 02,

Leden van vtbKultuur betalen

katrien.vanvaerenbergh@vtbkultuur.be.

€ 14 per concert.
Meer info: www.voceorgano.be.

Dank aan de vrijwilligers van Anderlecht-Molenbeek
en Brussel-Oost voor de afbeeldingen.

Word lid van vtbKultuur
In deze brochure worden prijzen voor leden en niet-leden vermeld. Met leden bedoelen
we leden van vtbKultuur of VAB. Ben je lid van VAB? Dan ben je automatisch lid van
vtbKultuur. Lid worden van vtbKultuur kan al voor 10 euro per jaar. Voor dat bedrag krijg
je korting op alle vtbKultuur-activiteiten, samen met heel je gezin.

Contactgegevens

Louisa Heine
0474 59 20 44
anderlechtmolenbeek
@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
anderlechtmolenbeek
www.vtbkultuur.be/anderlecht
IBAN BE06 6528 3438 8022

vtbKultuur Brussel-Oost
Elyane De Keyser
0486 83 42 58
brusseloost@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
brussel-oost
www.vtbkultuur.be/
brussel-oost
IBAN BE48 7340 0831 4727

vtbKultuur Elsene-Etterbeek
Olivier Vanderbeek
elsene@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
vtbKultuur-Elsene-Etterbeek
www.vtbkultuur.be/
elsene-etterbeek
IBAN BE63 9731 8574 2708

vtbKultuur Fotoclub

vtbKultuur MultiMolem

Paul Leleu
0477 38 18 99
photoshoot_info@yahoo.com
www.vtbkultuur.be/brussel-fotoclub
IBAN BE51 6528 3333 4762

Christopher Leys
0492 08 06 83 of 02 414 08 52
christopherleys@gmail.com
www.vtbkultuur.be/multimolem
IBAN BE48 6528 4529 1327

vtbKultuur Ganshoren

vtbKultuur
Sint-Agatha-Berchem

Annemie Mattens
052 555849
ganshoren@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/ganshoren
IBAN BE74 0003 2594 0107

vtbKultuur Marollen
www.vtbkultuur.be/marollen

vtbKultuur Multibruxel
Katrien Van Vaerenbergh
0471 39 41 02
multibruxel@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
vtbKultuurmultibruxel
www.vtbkultuur.be/multibruxel
IBAN BE39 9731 8807 1819

Heb je interesse in de nieuwsbrief van alle Brusselse afdelingen samen?
Mail dan naar katrien.vanvaerenbergh@vtbkultuur.be. Of volg de facebookpagina ‘vtbKultuur in Brussel.’

Roger Platteau
02 465 30 42
roger.platteau@gmail.com
www.vtbkultuur.be/sint-agathaberchem
IBAN BE11 0001 7078 3048

vtbKultuur Sint-Gillis-Vorst
Klaartje Volders
sintgillisvorst@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
vtbKultuurSintGillisVorst
www.vtbkultuur.be/sint-gillis-vorst

vtbKultuur
Sint-Lambrechts-Woluwe
Deze afdeling is nog
in opstartfase.
Meer info over een engagement
als vrijwilliger?
Contacteer katrien.
vanvaerenbergh@vtbkultuur.be
0471 39 41 02
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