
 

vtbKultuur Kortenberg 

Provinciale daguitstap 
De blik van Bruegel, een reconstructie 
Bruegellunch 
De Ezels van Bruegel (theater) 
 

Zaterdag 5 oktober 2019 
 

 
PROGRAMMA 
 
Voormiddag 
In de voormiddag doorkruisen we – met de autocar – het 
Pajottenland, dé regio waar Pieter Bruegel de Oude z’n 
schilderijen vastlegde. Uiteraard zijn er onderweg enkele 
‘afstapplaatsen’ en ‘bezoekjes’ gepland : denk maar aan 
het kerkje van Sint-Anna-Pede dat Bruegel vereeuwigde in 
de ‘Parabel der Blinden’ en de watermolen van Sint-Anna-
Pede, vastgelegd op ‘De ekster op de galg’. 
 
De openluchttentoonstelling 'De Blik van Bruegel, een re-
constructie van het landschap' kadert binnen het project 
‘Vlaamse Meesters’ van Toerisme Vlaanderen, die ‘De Blik 
van Bruegel, een reconstructie van het landschap’ steunt.  
 
 

 Land van Bruegel 

Middagmaal: 
• dagsoep 
• gebraiseerde beenham met mosterdsaus 
of 
  zalmsteak op Oosterse wijze 
telkens met groenten en kroketten  
• ijsbeker met caramel en slagroom 
• één drank + kopje koffie/thee 
Keuze van het hoofdgerecht vooraf te melden 

Namiddag 
In de namiddag worden we in cc Westrand teruggebracht 
naar 1569: Vlaanderen en Brabant kreunen onder de wur-
gende Spaanse inquisitie. Fanatieke religieuzen hitsen de 
radeloze bevolking op. Genadeloze geuzen en paapsgezin-
de benden trekken moordend en brandend door dorpen en 
steden, waar op elke hoek een brandstapel smeult en op 
elke heuvel een galg te wachten staat.  
In de theaterproductie ‘de Ezels van Bruegel’ wordt de ge-
niale schilder Pieter Bruegel opnieuw tot leven geroepen: 
“Ik wil schilder worden”, zegt Pieter Bruegel als kleine jon-
gen aan z’n moeder. Doorheen het toneelstuk volgen we 
de schilder die zijn weg zoekt én vindt als kunstenaar in de 
woelige 16e eeuw onder het Spaanse bewind. Humor, lief-
de en drama brengen historische feiten en lokale verhalen 
tot leven. Niet enkel theater, maar ook muziek en dans zor-
gen voor een totaalspektakel. 
‘De Ezels van Bruegel’ is een productie die wordt georgani-
seerd door lokale vrijwilligers. Tal van acteurs, muzikanten, 
productie- en logistieke medewerkers hebben zich verenigd 
om in september en oktober 2019 het verhaal van Pieter 
Bruegel in verschillende cultuurcentra in de regio te bren-
gen; speciaal voor ons programmeerden ze het stuk in cc 
Westrand op zaterdag 5 oktober om 16.00 uur. 
 
Deelname: € 65,00 • leden: € 60,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koekje, dagprogramma (met toe-
gangen en gidsen), middagmaal, afsluiter, eigen audiofoon-
systeem. 
 
Opstap:  
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.45 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.50 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.55 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.05 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 08.15 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.20 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 


