
 

 

                  Beveren 

                                     Nieuwsbrief 
                          september – oktober 2016 

vtbKultuur is een toonaangevende, Vlaamse vereniging die samen met haar 300.000 leden de eigen 

cultuur en andere culturen wil verkennen en actief beleven. 

 vtbKultuur-activiteiten zijn prettig, open en actief en je beleeft ze met anderen in groep of 

samen met je familie. Je vindt ongetwijfeld iets op jouw maat in het gevarieerde aanbod! 

 Ben jij nieuwsgierig naar cultuur met een knipoog? Wil je weten waar en wanneer 

activiteiten plaatsvinden? Wil jij graag genieten van de vele voordelen die vtbKultuur te 

bieden heeft? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Dit kan via de website van vtbKultuur of via een mailtje naar raf.demunck@skynet.be  

 

Word jij onze vtbKultuur-held? Wij zoeken vrijwilligers 
Heb jij zin om de held uit te hangen? Meer nog: om een 

held te worden?  

We zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers om culturele 

activiteiten te organiseren:  

comedyavonden, lezingen, concerten, 

theatervoorstellingen, bezoeken, (wijn)proeverijen, 

daguitstappen, … 

Organiseer jij graag, ben jij een krak in administratie of wil 

je gewoon af en toe een helpende hand toesteken? 

Over superkrachten hoef je voor ons niet te beschikken. Als je je kan vinden in één van 

bovenstaande ‘taken’ en mee wil werken, dan ben je voor ons al een held! 

 

Vrijdag 9 september om 20.00 uur 
CC Ter Vesten polyzalen Gravenplein 2   

9120 Beveren                    
Film: The Immigrant 
1920 op zoek naar een nieuwe start en de Amerikaanse droom, 

komen Ewa Cybulska en haar zus Magda vanuit het thuisland 
Polen aan in New-York. Op Ellis Island ontdekken de artsen van 

de immigratiedienst dat Magda ziek is en de 2 zussen worden 
gescheiden. “The Immigrant” is een boeiende en haast 
poëtische film. De schoonheid van de beelden naast het 

dramatische verhaal.  
regie: James Gray Drama / Romantiek USA - 120 min – 2013 

Inkom: 2 € 
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Vrijdag 21 oktober 2016 om 20.00 uur 
CC Ter Vesten polyzalen 

“In het spoor van de Klondike goudzoekers”  

Voordracht door André Van de Perre 
In 2015 ging de heer Van de Perre, zijn vrouw en enkele 

vrienden de goudzoekers van weleer (1898 ) achterna en 
volgde dezelfde weg. De eens zo drukke weg van 

goudzoekers werd nu een eenzame harde tocht. André 
vertelt met een power-point presentatie de harde, 

vermoeiende tocht die in 1898 door duizenden 
goudzoekers in barre omstandigheden werd volbracht. 

"De Klondike" expeditie.  
Inkom: leden 4 € - niet leden: 5 € 
 

MUZIEK    -    MUZIEK   -    MUZIEK   -    MUZIEK   -    MUZIEK    - 
    
Matineeconcerten in Bozar te Brussel voor een prikje 
Een 4 aantal hoogstaande concerten in het paleis voor schone kunsten. 

Per concert: 16 € (i.p.v. 34 €) 
 

20 november 2016 
Ra (wereldpremière)Concerto voor viool en orkest nr. 1, op 26 Max BruchSymfonie nr 

5, op 76 Antonin Dvorak  
Uiterste datum van bestellen: 12 oktober, 2016 

 

8 januari 2017  

Nieuwjaarsconcert: Werken van Johan Strauss (Jr.), Joseph Lanner en Franz von Suppé 
Uiterste datum van bestellen 31 oktober 2016 
 

19 februari 2017  

Concerto voor cello en orkest, op 104 Antonin Dvorak Doornroosje, suite Pjotr 
Tsaikovski 
Uiterste datum van bestellen 13 januari 2017 

 

23 april 2017 
Les offrandes oubliées, méditation symphonique Olivier Messiaenconcerto voor viool en 
orkest, op 47 Jean Sibelius 

Uiterste datum van bestellen : 16 maart 2017 
 

De concerten gaan door in de Henry le Boeuf-zaal en beginnen stipt om 15.00 uur, 
duren ongeveer 2 uur met pauze. Het paleis voor schone kunsten ligt vlakbij het 

centraal station (Ravensteinstraat, 23 te Brussel) en is dus gemakkelijk bereikbaar. 
 
 

VtbKultuur video Beveren brengt alle amateur 

videocineasten bijeen die iets meer uit de camera of montage 

willen Halen; Zij vergaderen om de 14 dagen in de mediazaal 

van CC Ter Vesten om 20.00 uur. 

Ga naar www.videoclubvtbkultuurbeveren.be en u ziet al wat u 

moet weten over videofilmen. 


