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OOST & WEST BENGALEN (India) 
FILMREPORTAGE van Guido Boeken 

Vrijdag 30 maart 2018 - 20u00 
CC. Rostune , Stationsstraat 13 – Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 pp. voor leden op vertoon lidkaart 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME,   
 
Al de lente geproefd ? met vtbKultuur altijd prijs ! Dit keer met een toch bijzondere reportagemaker met 
een 2 x 40 min. FILM: Guido Boeken, eerder bij ons te gast: dit keer met India als ontmoetingsplaats.  
 

India  pleegt bij buitenlanders een aanslag op hun zintuigen (en helaas , soms op hun 
gezondheid). Heel  wat wereldbeschavingen hebben er hun sporen nagelaten.  
In de oostelijke vlakten met hun moessonregens is er de intense teelt van rijst en jute. Deze 
vorm van levensonderhoud zorgt voor een zeer hoge bevolkingsdichtheid.  
In het westen ligt Bengalen  (hindoe)  en Bangladesh in het oosten  (moslim-cultuur).  
In zijn hoogtijdagen, het artistieke en spirituele centrum van de macht met talloze tuinen, 
heiligdommen en tempels, die je nog altijd kunt bezichtigen.  We komen langs dorpen en 
steden waar het leven nog is zoals het altijd geweest is en waar bijna geen toeristen komen. 
 
Een zeer gevarieerde film: Kolkata, Handarnogore, Lucknow, Varanase, Sarnath en…. 
Sonepur ! 
Architectuur, beeldende kunst, eeuwenoude mystieke zangkunst van de Baul. We 
overnachten tussen de boeren op de grootste veemarkt van het Indische continent, maken 
kennis met de immorele zoektocht naar goedkope werkkrachten, nemen deel aan de ‘puja’ 
(viering) van een eeuwenoud feest aan de oevers van de Ganges ! 
Een film over Bengalen, beslist  een unicum en daarom ten zeerste aanbevolen ! 
 
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 op rek.: 
BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME 

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindeplein (voorheen marktplein) via 
de Noordstraat te bereiken of indien mogelijk, aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
Laatkomers storen de voorstelling (en de tijdige deelnemers), daarom vragen wij uw  begrip 
hiervoor ! 
 
Namens het bestuurs-team met graagte welkom en onze genegen culturele groet met …Knipoog ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
 
P.S. De dagtrip naar Antwerpen (zie jaarfolder) Vlaamse Meesters-Expo Michaelina (MAS, niet 
Rubenshuis) e.a. gaat door op zat. 16 juni i.p.v. 23 juni a.s. Noteer dus de gewijzigde datum. We 
gaan met de trein vanuit Brugge. Nieuwsbrief volgt later… 
 
Bezoek ook eens onze weblocatie: www.vtbKultuur.be/damme  
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