
 

 

 

                Beveren                

                          Nieuwsbrief  
                          januari – februari 2017                            
                                             

                                               We wensen je een  

                                                    spetterend  nieuw jaar !                                                           

                                                               Veel gezelligheid met het ganse gezin, 
                                                             een goede gezondheid,  
                                                             een goed glaasje wijn, lekker eten,                             
                                                             veel goesting,  
   nieuwe landen ontdekken en/of streekpareltjes van hier. En zoveel meer!!           
            

MUZIEK    -    MUZIEK   -    MUZIEK   -    MUZIEK   -    MUZIEK    -     
Matineeconcerten in Bozar te Brussel voor een prikje 
Hoogstaande concerten in het paleis voor schone kunsten. 
Per concert: 16 € (i.p.v. 34 €) 
 
19 februari 2017  
Concerto voor cello en orkest, op 104 Antonin Dvorák 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 lees al 
wat u moet weten over videofilmen. 
De vergaderingen staan open voor iedereen. 
 

Dinsdag, 10 januari, 2017 om 20.00 uur komt de heer Eddy Van Acker,regisseur en 
filmmaker zijn nieuwste kortfilm bespreken en projecteren. 
“Als ik kon toveren” gaat over een leerlinge die gepest wordt door de medeleerlingen. Een 
film met een boodschap. Van Idee tot film. CC Ter Vesten – mediazaal. 



Zondag, 19 februari, 2017 om 12.00 uur 
Hof van Keulen 

Fabrieksstraat, 59 
9120 Kallo (Beveren) 

Nieuwjaarsdiner met voorstelling jaarprogramma 
 

Inschrijven verplicht 
Het inschrijvingsgeld dient vooraf gestort te worden op 

rekening van vtbKultuur voor 10 februari 
BE65 0001 5589 8396 

 
Leden vtbKultuur video 30 € 

Leden vtbKultuur 50 € 
 

                           Zondag, 12 februari, 2017 om 15.00 uur 
                                Boccaccio (lichtvoetige opera) 
                                         Franz von Suppé 
                 door de academie Beveren: muziek, woord en dans 
CC Ter Vesten, schouwburg, Gravenplein 2, 9120 Beveren 
Franz von Suppé heeft met deze operette een meesterwerk geschapen dat zich op het 
grensgebied van de operette en de komische opera beweegt.  
Schitterende ensembles, melodieuze liederen en onvervalste walsen verdringen 
elkaar om de aandacht van de toehoorders op te eisen. 
inkom: voorverkoop 10 € - op de dag zelf: 12 € 
kaarten: CC Ter Vesten, bestuur vtbKultuur 

Zondag, 19 maart, 2017 om 14.30 uur 
Kortfilmfestival 

Gala van vtbKultuur video Beveren 
CC Ter Vesten, schouwburg, Gravenplein 2, 9120 Beveren 

De nieuwste gelauwerde werken van eigen leden in groot projectie 
toeristische en documentaire films, sfeerfilms tot speelfilm 

kaarten: CC Ter Vesten, bestuur vtbKultuur, bestuur en leden van vtbKultuur video 
Inkom: 5 € in voorverkoop – kassa 6 € 

Zondag, 26 maart, 2017: Knipoogdag 
Bus daguitstap naar Mechelen: in de voormiddag bezoek aan het fort van Breendonk 
Dit fort deed tijdens de 2de wereldoorlog dienst als opvangkamp voor politieke 
gevangenen, weerstanders en joden. Dit bezoek wordt een beklijvende ervaring. 
Middagmaal in één van de restaurants rond Mechelen.  
Na de middag bezoek aan de stad aan de Dijle, Mechelen met zijn Sint-Rombouts 
toren. De toren is één van de meer dan 300 beschermde  monumenten die Mechelen 
rijk is. De gidsen vergasten ons op tal van anekdotes, verhalen en feiten.  
 


