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Info flash:  Musical 40 – 45 
                    Cursus Adobe 
                    Ontdek Canada (filmavond) 
                   
Musical 40 - 45 
Door de enorme aanschaf van kaarten voor de musical 40 - 45 zijn wij 
genoodzaakt onze kaarten definitief te bestellen voor 19 april (tot 19 april 
worden onze kaarten in optie gehouden, daarna gaan de niet bestelde 
kaarten terug in omloop. Alle data zijn zo goed als uitverkocht.) 

Met vtbKultuur Beveren naar  
                                  40 – 45 
                   spektakel musical van studio 100 
Op zondag 18 november 2018 rijdt vtbKUltuur 
Beveren met een bus naar de musical. 
Plaats: Puurs 
335.000 mensen kwamen kijken naar 14 – 18 
Nu zijn er al meer dan 200.000 kaarten verkocht. 
Inschrijven voor 19 april. 
rang 1 ticket + bus kost 70 € 
Een rang 1 ticket kost normaal 70 € 
U krijgt van vtbKultuur Beveren de bus gratis. 
Vertrek aan het politiebureel van Beveren  
om 16.00 uur. 
Start musical: 18.00 uur. 
 
  NU INSCHRIJVEN – NU INSCHRIJVEN 
 
een indrukwekkend en aangrijpend verhaal 
spectaculair en helemaal anders dan 14 – 18 



 
Te betalen op rekening nr. vtbKultuur Beveren: 

                                               BE65 0001 5589 8396 
U bent pas ingeschreven bij het betalen van het verschuldigde 
bedrag. Wacht niet tot het laatste moment. Stort vandaag nog de 
bijdrage. Eerst is eerst. 

 

Ontdek Canada (Filmavond) 
Om de twee jaar gaat de Vlaams Canadese Vriendenkring op reis naar 
Canada. Dit jaar bezochten zij het Noorden van Canada met een 
uitschuiver naar Alaska. 

De filmavond gaat dan ook over het noordelijk deel van Canada. 
Frank Polet en Ferdinand Peeters brengen op vrijdag, 27 april, 2018 om 
20.00 uur in de Mediazaal van CC Ter Vesten het reisverslag van de 
Klondike trail way. Prachtige natuurbeelden, wild leven, de goudzoekers 
van weleer achterna. 

De inkom is gratis.  

                                          
 
 
 
 
 

 

Computer cursus: Adobe Première 
Maandag 23 april – maandag 30 april – maandag 7 mei 2018 om 
20.00 uur in de polyzalen van CC Ter Vesten cursus Adobe Première voor 
beginners. 

Iemand die opgenomen filmbeelden wil monteren, een fotoreportage over 
zijn of haar verlof wil maken is deze cursus noodzakelijk. 
Op een eenvoudige wijze leert u de filmbeelden in te korten, muziek 
toevoegen, kortom met enkele kleine ingrepen maakt u een mooi 
kijkstukje van uw jaarlijks verlof. 
De deelname is gratis. Indien mogelijk uw laptop meebrengen. 
 
Namens vtbKultuur Beveren  


