
 

 

 

 

                      Beveren                                                                         
                                     Nieuwsbrief 
                                            januari – februari 2018  
                                               We wensen je een  
                                                     spetterend nieuw jaar                                                           

                                                     Met het ganse gezin heel veel goesting voor het  
                                                    ontdekken van cultuurpareltjes, een goede 
                                                    gezondheid, op tijd en stond een goed glas wijn 
                                                    lekker eten, genieten van kleine dingen, 
                                                    en zoveel meer…. 
 
Matinee concerten Bozar 2017 – 2018 
Met vtbKultuur Beveren naar de matinee concerten in Bozar te Brussel. 
Uit het programma van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) kozen we 
vijf hoogstaande concerten, die we voor een zeer voordelige prijs aan onze 
vtbKultuur-leden kunnen aanbieden. ( Voor de drie eerste concerten zijn de 
inschrijvingen al afgesloten) Concreet betekent dit dat we de kaartjes categorie II 
(soms categorie I)  kunnen leveren voor slechts € 16 in plaats van € 38. Hierin zijn 
de administratie- en reservatiekosten al ingerekend. 
 
De concerten worden uitgevoerd door het Nationaal Orkest van België (NOB). 
Ze gaan door in de Henry Le Boeuf-zaal, beginnen om 15 uur en duren ongeveer 
twee uur (met pauze). Het Paleis voor Schone Kunsten ligt vlakbij het Centraal 
Station (Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel) en is dus heel makkelijk te bereiken. 

zondag 25 februari 2018 
De Amerikaans-Venezolaanse Gabriela Montero, bekend om haar geniale 
improvisaties, soleert in Griegs Pianoconcerto, het enige dat hij schreef voor zijn 
lievelingsinstrument en ook zijn absolute ‘tophit’. Na de pauze volgt de eerste 
symfonie die Sjostakovitsj componeerde na de dood van vadertje Stalin.  
Programma: Hugh Wolff, leiding – Gabriela Montero, piano  
Concerto voor piano en orkest, op. 16, Edvard Grieg  
Symfonie nr. 10, op. 93, Dmitri Sjostakovitsj  
Deadline bestelling en betaling: 15 januari 2018 
 
zondag 10 juni 2018 
Programma: Hugh Wolff, leiding – Jean-Guihen Queyras,  
cello Short Ride in a fast Machine, John Adams  



Concertante symfonie voor cello en orkest, op. 125, Sergej Prokofjev  
Tromba Lontana, John Adams Sinfonietta, Leoš Janaček  
Deadline bestelling en betaling: 28 april 2018  
 
Te betalen op rekening nr. vtbKultuur Beveren: BE65 0001 5589 8396 

 

Met vtbKultuur Beveren naar  
                                  40 – 45 
                   spektakel musical van studio 100 
Op zondag 18 november 2018 om 18.00 uur 
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 60.000 kaarten verkocht. 
Inschrijven zo vlug mogelijk: 
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 om 16.00 uur. 
Start musical: 18.00 uur. 
 
  NU INSCHRIJVEN – NU INSCHRIJVEN 
 
een indrukwekkend aangrijpend verhaal 
spectaculair en helemaal anders dan 14 - 18 

Zondag 25 maart 2018 
Daguitstap  Boeiend mijnerfgoed Genk: Knipoogdag vtbKultuur 
Beveren. 
Genk verwent! Boeiend mijnerfgoed, ongerepte natuur, vernieuwende cultuur- en 
kunstprojecten, multicultureel smullen. De jongste stad van België heeft het 
allemaal. 
Voormiddag: vertrek om 8.00 uur met luxe autocar aan het politiebureel. 
Bezoek aan de Turkse moskee Sledderlo. Wij trekken onze schoenen uit en 
bezoeken de weidse gebedsruimte: 1200 m2 kleurrijk tapijt, een serene 
architectuur en een indrukwekkend spreekgestoelte 
Om 12.00 uur genieten wij van een heerlijke maaltijd 
Van 14 tot 18.00 uur: bezoek aan de C-mine van Winterslag 
             bezoek aan de Vennestraat: een multiculturele wereld van Italië, Turkije 
             en Griekenland. Bezoek aan het centrum van Genk met  
             zijn indrukwekkende bibliotheek, het Botta gebouw enz. 
             Wij sluiten af met een muzikale animatie. 
Om 18.00 uur vertrek autobus naar Beveren. 
Prijs: all in: bus, gidsen, inkomgelden, middagmaal, enz.                                                                          

Nu inschrijven: via raf.demunck@skynet.be  
45 € 

mailto:raf.demunck@skynet.be


 

Internationaal Kortfilmfestival Beveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 1ste Internationaal Kortfilmfestival was een succes. Met meer dan 450 films in 
competitie werd het een helse week. De winnaars zijn gekend en de  Beverse globes zijn 
uitgereikt. 
De winnaars: 

Zwarte sneeuw (Tony Jacob): een depressieve man wil een einde maken aan zijn leven. Hij 
wordt geholpen door een 11 jarige jongen. 
Prijs laureaat bij de battle van de filmclubs 

Change; (België) een introverte vrouw begint haar dag als een ander wanneer een 
indringer haar leven voorgoed verandert. 
Prijs voor de beste nationale kortfilm fictie 

Saving Santa:  (Ierland)Een klein meisje met de naam Ruby Foster verwerkt nog steeds de 
dood van haar moeder, wanneer zij op straat een schijnbaar arme man tegenkomt. Hij is 
een verwoed drinker, leeft opstraat en vertoont een opvallende gelijkenis met de kerstman. 
prijs voor de beste internationale kortfilm fictie 

Fifo:  (first in first out) België Vervallen producten worden door de supermarkten 
vernietigd. Stephan ontdekt dat deze producten nog bruikbaar zijn voor anderen. 
Prijs voor de beste documentaire 

Cuerda’s: (Spanje) Maria’s routine op school wordt veranderd door de komst van een heel 
bijzonder kind. Al snel worden ze hele goede vrienden. 
Prijs voor de beste animatiefilm 

Barber shop: (België) in Clacton on sea, een heel klein kustplaatsje, reflecteren barbier 
Susan en haar klanten op actuele Europese kwesties. 
Barber shop werd algemeen laureaat van het kortfilmfestival Beveren 
 
Bijzondere prijzen gingen naar de films:  
Doel, het verloren dorp, een film van Raf De Munck en Michel De Spiegeleer: Prijs sociaal 
aspect. 
De Wachtenden, een film van Axel Verbraecken; prijs voor de verhaallijn 
Voor een handvol roepia’s, een film van Jean-Paul Grauwels: prijs van de originaliteit. 



 
Word lid van vtbKultuur  

 
Lidmaatschap aan 10 euro ben je met heel je gezin een jaar lang lid van 
vtbKultuur        krijg je korting op alle vtbKultuur-activiteiten  
ontvang je onze maandelijkse e-nieuwsbrief OOGwenk   
                                                                                                                           
Lidmaatschap aan 31 euro ben je met heel je gezin een jaar lang lid van 
vtbKultuur krijg je korting op alle vtbKultuur-activiteiten  
geniet je tal van ledenvoordelen en -kortingen, onder andere bij museumbezoeken 
ontvang je onze maandelijkse e-nieuwsbrief OOGwenk  
ontvang je VAB-Magazine in je brievenbus, een maandblad vol reisreportages, tips 
voor trips én de vtbKultuur-katern  
 
Lidmaatschap VAB geeft automatisch recht op lidmaatschap vtbKultuur  
 
 

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 
leest alles wat u moet weten over videofilmen. 
De vergaderingen staan open voor iedereen. 

 
Op het programma van vtbKultuur video Beveren 
       Dinsdag, 23 januari, 2018 om 20.00 uur in de mediazaal van CC Ter Vesten 
       “Hoe inspiratie opdoen voor uw volgende film” 
 
       zondag, 4 februari, 2018 om 12.30 nieuwjaarsdiner in Hof van Keulen 
 
       maandag, 9 – 16 en 23 april, 2018 cursus voor video montage met de computer 
 
Alle vergaderingen staan open voor alle amateurcineasten. 
 
                 
 

    

 

           
 
 
 
      v.u. Raf De Munck Sint Sebastiaanstr. 31 – 9120 Beveren -  raf.demunck@skynet.be 
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