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MADAGASKAR - “Het Rode Eiland” 
(HD)Filmreportage - 2X1 uur - Edgard Jespers 

Vrijdag 26 januari 2018 – 20u00 
CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Als U dit leest is 2018  een nog maagdelijk boek vol verwachtingen en lengende dagen !  Alvast een 
uitnodiging voor vrijdag 26 januari 2018, de start van onze 5 boeiende beeld- en/of filmreportages. 
We starten terug met Edgard Jespers die ons vorig jaar al aangenaam verraste met zijn hoogstaande 
filmexpertise. De vijf adembenemende reportages bieden we  aan in abonnement, vooraf te 
boeken en te betalen à €20 (leden betalen €15). Een afzonderlijke avond kost resp. €5 of €4 voor 
leden ! Deze reportages gaan voor gegarandeerde sterke kwaliteit en boeiende inhoud en laten 
U wegdromen om cultuur te snuiven, ver weg of dichterbij! 
  

 26 januari: Madagaskar 

 23 februari:  Argentinië  

 30 maart:  Oost & West-Bengalen 

 21 september: Libië 

 26 oktober: Ierland 
 

26 januari: Madagaskar is het rode eiland ten oosten van Afrika, 4e grootste eiland ter wereld. 

587 000 km2, zo groot als Frankrijk en België samen. 20 miljoen inwoners, één der armste 
landen ter wereld ! De Madagassische bevolking is verdeeld in 18 etnische groepen vol 
spreekwoordelijke vriendelijkheid . Een cultuurschok ? Aan U de eer ! In het 1e deel verkennen 
we de kuststreken, in het 2e deel het binnenland. Echt voor de meesten een wellicht onbekend 
en niet te vatten land, het ontdekken waard. Een film in high definitie formaat. Enkele 
blikvangers: Tsingy de Bemaraha (Unesco werelderfgoed) – fauna en flora van ongekende 
soorten - houtsnijkunst (Ambositra)- thermen en edelstenen (Antsirabe) – Tana, de hoofdstad, 
eerder onveilig en gevaarlijk – regenwouden en weelderige plantengroei (reservaat reptielen) – 
parc à orchidées – Isalo Nationaal Park, watervallen, waterbassins – de wijnstokken zijn 
prachtig maar de wijn ? - Fianarantsoa, historisch en cultureel centrum van het land , eertijds 
zetel van de Jezuiëten , theeplantages enz… Echt teveel om op te noemen want onbekend is 
onbemind. Komt deze film zien en bewonderen: je zult versteld staan ! 
  
Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag  
naar rek. BE51 0000 2582 7662  van vtbKultuur DAMME 

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindeplein (GPS: Kloosterstraat) via 
de Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 
Uitziend naar U allen in 2018,  
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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