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RUSLAND AAN DE WOLGA 
Multimediale reisreportage 

Vrijdag 20 september 2019 – 19u30 !!! 
CC. ROSTUNE, Stationsstraat 13 Sijsele 
Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 

Abonnementhouders 2019: geen deelnameprijs ! 
Aandacht: nieuw rek. nr. BE72 9795 7867 4016 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

De legendarische zomer 2019 nadert zijn voltooiing. Terug van weggeweest ? Wij ook want vtbKultuur 
DAMME start het najaar op de laatste zomeravond met een meer dan uitmuntend programma. Allen 
daarheen dus en vindt je weg terug richting CC. Rostune (19u30)   
Programma: 

 Deuren en onthaal vanaf 18u45: We verwelkomen jullie met een kleine verrassing met een 
typisch Russisch tintje ! 

 Voor, tijdens pauze en na de voorstelling: Reisinfo-stand van Professioneel bedrijf Asteria 
(begeleide groepsreizen o.a. naar Rusland (Cruise). Gratis documentatie en info. 

 19u30: Verwelkoming in aanwezigheid  van Zijne Excellentie Tokovinin Alexander 
Avreljevitsj, Ambassadeur van de Russische Federatie in België en de burgemeester van 
Damme , Joachim Coens . 
  

De reportage Rusland aan de Wolga, in regie van Rik Taveirne en Frankie Meuleman, is een 
unieke reiservaring met film langs de 3500 km langste rivier van Europa, de Wolga. We duiken 
onder in de Russische cultuur, literatuur, religieuze Orthodoxie en folklore.  
Een kleurenpalet van culturele prikkels en ervaringen krijgen we te verwerken op onze reis in het 
oude hart van Rusland. Even op een rij: 
Moskou: Kremlin, kathedralenplein, Rode Plein, de schitterende metrostations, warenhuis GUM, 
Basiliuskerk, Moskou by night, Sergiev Posad (klooster met nog 300 permanent werkende 
monniken !), Oeglitsj, Yaroslavl met de Maria Hemelvaartkathedraal, proeven van het Jarpivo-bier, 
de datsja’s of zomerhuisjes van de Russen in Gortisj, het eiland Kizhi, ateliers van de bekende 
Matroesjka’s of poppetjes in Mandrogi. Eindigen doen we in Sint-Petersburg, de stad van tsaar 
Peter De Grote met de kanalen, het Hermitagemuseum en Tsarskoje of het Zomerpaleis van 
Catharina De Grote.  
 

Zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  willysoenens@telenet.be   

of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag naar het nieuwe rek. nr.: 
BE72  9795 7867 4016 van vtbKultuur DAMME. Parkeren is ideaal op Lindenplein (Kloosterstr.) 

 
Uitziend naar U allen en welkom na deze lange hete zomertijd !  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
P.S.: Wij noteren al (heel) veel belangstelling voor de driedaagse 2020 (30 mei-1 juni) richting 
Normandië ( Festival van het Impressionisme). Bij deze algemene oproep aan nog 
geïnteresseerden om opties te nemen tegen 1 oktober en dit te signaleren aan de 
penningmeester. Na 1 oktober volgt dan een schrijven gericht aan alle genoteerde deelnemers, 
betreft aanbetaling voorschot en definitieve deelname !  
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