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IRAN 
(HD)Filmreportage (2 x 1 uur) 

Vrijdag 25 januari 2019 – let op NIEUW BEGINUUR:19u30  

CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 
Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
2019: goed begonnen, half gewonnen ! We hebben alvast de “smaak” te pakken ! Dus uitnodiging voor  
vrijdag 25 januari 2019, de start van onze reportages, de eerste in de rij van 5.  De vijf avonden 
bieden we  aan in abonnement, vooraf te boeken en te betalen à € 20 (leden betalen slechts € 
15). Een afzonderlijke avond kost resp. €5 / €4 ! Deze reportages gaan telkens voor 
gegarandeerde hoge kwaliteit en adembenemende inhoud. We laten U wegdromen en cultuur 
genieten, ver weg of dichterbij. Let op: NIEUW  begin-uur nl. 19u30 !!! 

 25 januari: IRAN 

 22 februari: KRETA & SANTORINI  

 29 maart:  Gouden reis naar SAMARKAND (Zijderoute) 

 20 september: RUSLAND AAN DE WOLGA 

 25 oktober: Avonturentocht - 30 000 km met bamboefiets op zonne-energie 

Precies één jaar later is Edgard Jespers terug met zijn alom geprezen filmexpertise, dit keer over 
Perzië of IRAN ! 

25 januari – Iran:  totaal 82 miljoen inwoners met als hoofdstad Teheran (10 miljoen inw.) is 

één van de bakermatten van onze beschaving. Belangrijke speler op de internationale 
energiemarkt door zijn grote reserves aan fossiele brandstoffen en vierde grootste olie-
exporteur ter wereld. Een islamitische republiek met een unieke staatsstructuur afgeleid van de 
staatsgodsdienst, het “sjiiisme”. De geestelijken, religieuze leider en de raad van hoeders 
hebben de autoriteit om alles wat tegen de sharia is te verwerpen. Sinds 1989 is Ali Khamenei 
de machthebber en sinds 2013 is Hassan Rohani president. Hij zette de deur open voor de 
nieuwsgierige en weetgierige wereldreiziger. Meer dan één tip van de sluier waarmee Iran 
jarenlang bedekt was, wordt opgelicht: het wervelende Teheran, de ontroerende schoonheid 
van Isfahan, de traditionele kleiarchitectuur van Yazd, het artistieke Shiraz, het indrukwekkende 
Persepolis met schitterende reliëfs. Prachtige landschappen, desolate woestijngebieden en 
zoveel meer nodigen u uit om deze dagen na Nieuwjaar even uit te breken voor een 
uitmuntende  “smaakvolle” avond ! 

Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag via onze 
bankrelatie: vtbKultuur DAMME  BE51 0000 2582 7662  

Ideale parkeergelegenheid om stipt (19u30) aanwezig te zijn is het Lindenplein via de 
Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 
Uitziend naar U allen in 2019,  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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