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www.vtbKultuur.be/damme     Met de steun van de stad Damme 

EXPO - Vlaamse Meesters 
“Vakmanschap inspireert“ 

Stedelijke Openbare Bibliotheek (Eikelberg 1) 

06 t.e.m. 20 april 2019 - GRATIS 
Openingsuren: 

    Ma: 10-12 & 15-17  /  Di: 15-19  /  Woe: 13-17 
    Do: 15-17                /  Vr: 15-20  /   Zat: 13-17  
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

Met medewerking en steun van de stad Damme en de Stedelijke Openbare Bibliotheek organiseren wij 
een expo rond Vlaamse Meesters. 
In 2018 stond ons jaarthema  “Vlaamse Meesters” in het teken van Rubens. Ook in 2019 en 2020 
wordt de loper verder uitgerold met dit jaar Brueghel in de kijker en  volgend jaar Jan Van Eyck.  
U las dit beslist ook al in de cultuurpers ! 
vtbKultuur DAMME wil de cultuurliefhebbers aanspreken en uitnodigen voor de expo in de polyvalente  
zaal van de Bibliotheek tijdens de openingsuren van de bib (zie kader). 

Een leuke interessante niet te verre trip, fietstocht of wandeling met kinderen, kleinkinderen, familie, 
buurtbewoners tijdens de paasvakantie ?! 

In de expo ontdek je ook waarom werken van Rubens, Brueghel, Van Eyck alsook Van Dyck ook 
hedendaagse kunstenaars aanspreken. Deze hedendaagse personen gaan in dialoog met de oude 
Vlaamse Meesters.  

- Adil El Arbi, filmregisseur 
- Bob Van Reeth, architect 
- Jan Fabre, beeldend kunstenaar 
- Jeroen Meus, kok 
- Judith Vanistendael, striptekenaar 
- Pascale Platel, theatermaker 
- Piet Goddaer, muzikant 
- Saskia De Coster, auteur 
- Véronique Branquinho, modeontwerper 
- Wim Vandekeybus, choreograaf  

Na het bezoek kan je “afronden” in de poëzietuin rond de bib: een oase van landelijke rust om te 
genieten van enkele gedichten op lezenaars. Volop onthaasten dus en de lente opsnuiven in de natuur. 
Damme “geeft” tijd. vtbKultuur DAMME doet mee ! 
 
De vernissage van deze expo gaat door op vrijdag 5 april om 19u00  met een korte duiding van 
de expo, een gelegenheidswoordje van de Burgemeester en een verzorgde receptie. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via willysoenens@telenet.be of 050 350 574, maar het aantal moeten we 

beperken tot 50 omwille van organisatorische redenen.  

De volgorde van aanmelding is bepalend voor uw deelname. 

 

Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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