
 

  

                     Beveren 

                                             Nieuwsbrief  
                                          Mei – Juni 2017  
 

Aktiviteiten van vtbKultuur Beveren: 

Vrijdag 05 mei 2017 om 20.00 uur  
OC Boerenpoort St Elisabethstraat 31A Melsele 
 
Naar aanleiding van de week van de WAK organiseert de Vlaams Canadese 
Vriendenkring en vtbKultuur Beveren de voordracht: 
                             “In het spoor van de Klondike goudzoekers” 
                                           door André Van de Perre. 
In 2015 ging André Van de Perre, zijn echtgenote en enkele vrienden de goudzoekers 
van weleer (1898 ) achterna en volgde dezelfde weg. André Van de Perre woont in 
Melsele en is gepensioneerd leraar Engels. 

 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 Gold Rush".   

inkom: gratis 

 

  

Kultuur & Kamperen 

Je overdag tegoed doen aan cultuur en ’s nachts in je eigen tent, caravan 
of mobilhome slapen. Een ideale combinatie die werkelijkheid wordt met 
Kultuur&Kamperen, een afdeling van vtbKultuur in samenwerking met 
Vlaamse Kampeertoeristen. Van 12 tot 15 augustus vindt het eerste 
Kultuur&Kamperen-weekend plaats. Bestemming: Lelystad aan het 
IJsselmeer. Het volledige programma vind je terug op onze website. 
http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen 

 
Choreolab  
 

http://mailing.mia.be/t/r-l-yujjhua-klwirkrdl-t/
http://mailing.mia.be/t/r-l-yujjhua-klwirkrdl-i/
http://mailing.mia.be/t/r-l-yujjhua-klwirkrdl-d/


Op woensdag 28 juni is vtbKultuur exclusief te gast in het huis van het Ballet van 
Vlaanderen. Voor Choreolab hebben de dansers het heft volledig zelf in handen. In alle 
vrijheid denken ze hun eigen ideeën uit, ontwikkelen ze een individuele bewegingstaal 

en creëren ze eigen choreografieën, ondersteund en aangemoedigd door artistiek 
directeur Sidi Larbi Cherkaoui en artistiek co-directeur Tamas Moricz. Choreolab is een 
voorstelling waarin je getuige bent van de veelzijdigheid en het multi-talent van het 

Ballet van Vlaanderen. 
Praktisch 

Woensdag 28 juni 2017, 15 uur 
Koninklijk Ballet Vlaanderen, Theater ’t Eilandje, Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 

Antwerpen 
Prijs: 21,50 euro (in plaats van 27 euro) of 14,50 euro (voor jongeren < 26 jaar) 

Kaarten reserveren? Stuur een mailtje naar info@vtbKultuur.be en vermeld je naam 
en het aantal gewone en/of aantal jongerentickets dat je wenst te bestellen.  

Stuur dit mailtje zo vlug mogelijk, want kaarten zijn beperkt. 

 

Film: Herinnert gij u nog de Oscar uitreiking.  
De 89ste uitreiking van de Oscars vond plaats op 26 februari 2017 in Los Angeles 
Aanvankelijk werd door acteur Warren Beatty gemeld dat La La Land, dat eerder op de 
avond al vijf Oscars in de wacht had gesleept, onder meer voor beste regie en beste 
actrice, de winnaar van het meest prestigieuze beeldje was. 
Maar dat werd gecorrigeerd terwijl de makers van La La Land al met hun dankwoord 
bezig waren. Niet de musical, maar de film Moonlight bleek winnaar van de beste film. 
Beatty had de verkeerde envelop gekregen. 

 
      donderdag, 21 september, 2017                     donderdag, 26 oktober, 2017 

                         
 
 

                                            CC Ter Vesten polyzaal 2 en 3 

                                                            Inkom: 4 € 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                Kijk en oordeel zelf wie de Oscar winnaar 2017 is. 
La La Land won 6 Oscars                                               Moonlight won 3 Oscars 

La la Land Moonlight 


