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Provinciale Brussel-dag  
Zaterdag 30 november 2019 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME 
 
Na een “sabbatjaar” sluiten we weer aan bij de provinciale jaarlijkse culturele “Brusseldag”. We zijn er 
inderdaad vroeg bij want op 31 oktober a.s. moeten wij de inschrijvingen afsluiten gezien het meer dan 
prestigieus programma: twee onvergetelijke kunsttentoonstellingen. Het programma wordt 
aangeboden aan een echte gunstprijs daar alle gidsen bij de 2 tentoonstellingen betaald worden door 
de provinciale stuurgroep vtbKultuur West-Vlaanderen.Stel niet uit tot morgen want VOL=VOL!  
Nood- en/of urgentietelefoon voor deze trip: Johan, 0496 506 653 ! 

 7u40: Verzamelen in station Brugge. Trein vertrekt om 7u53 naar Brussel-Centraal.  

 9u15:  aankomst en korte wandeling naar de Koninklijke Bibliotheek voor onthaalkoffie 
en sanitaire stop. 

 10u00: gegidst en verder vrij bezoek aan de tentoonstelling: “Bruegel in zwart-wit”. Een 
ongeëvenaarde collectie van 60 zwart-wit prenten; na 400 jaar zeldzaam en uiterst 
kwetsbaar. Laat je inspireren door deze geweldige tekeningen die wereldberoemd zijn. 
In dit Bruegeljaar een unieke belevenis met bekwame gidsen ! 

 12u30: lunch in het restaurant van het Muziekinstrumentenmuseum met panorama over 
de stad en gezellig samenzijn 

 15u00: gegidst en verder vrij bezoek in BOZAR: Europalia Romania (Roemenië) voor het 
eerst in Brussel met “Brancusi: sublimation of Form”. Constantin BRANCUSI (1876-
1957) is zonder meer één der meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw. Pionier 
van het modernisme. Behalve beeldhouwer een buitengewoon fotograaf. Een unieke kijk 
op de kunstenaar en zijn atelier, een plek waar de toenmalige kunstwereld (Fernand 
Léger, Man Ray, Amedeo Modigliani)- graag over de vloer kwam. Topstukken uit musea 
en privé-collecties van over de hele wereld zijn hier samen.  
Ook werk van Marcel Duchamp, Medardo Rosso en Auguste Rodin komen aan bod. 

 Na het bezoek kunt U vrijblijvend naar de Grote Markt voor de Kerstmarkt (“het is al weer 
zover”) en dan huiswaarts keren. Een Brusselse kroeg is een “alternatief” ? 

Prijskaartje:  Slechts €46 (leden vtbKultuur / VAB) of €52 (niet-leden). 
Zonder lunch: €30 (leden) of €36 (niet-leden). 
Inbegrepen in de prijs: onthaalkoffie, 2 gegidste bezoeken en 
toegangsticket; middaglunch (hoofdgerecht, dessert, koffie – geen 
tafeldranken). Wil vegetarisch of allergenen vooraf melden !  
Treinticket NIET inbegrepen ! 
  

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

050/350 574, met girering van het passend bedrag op rek.: BE72  9795  7867  4016 (nieuw 

nummer) van vtbKultuur DAMME ; dit tot en met uiterlijk 31 oktober ! 
Annuleringen worden na de afsluitdatum onder geen beding terugbetaald. 
 
Welkom met alvast… een Knipoog ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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