
RAVEEL	tentoonstelling	in	BOZAR
op	zaterdag	29	mei	2021	om	10u
	
Raveel	 wordt	 beschouwd	 als	 een	 van	 de	 belangrijkste
Belgische	 schilders	 van	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw,
maar	 hij	 onderscheidde	 zich	 radicaal	 van	 zijn
generatiegenoten	 door	 een	 geheel	 eigen	 en	 bijzondere
beeldtaal,	 balancerend	 tussen	 figuratie	 en	 abstractie	 en	met
zijn	eigen	omgeving	als	belangrijkste	inspiratiebron.	
Doorheen	verschillende	thematische	hoofdstukken	traceert	de
tentoonstelling	 Raveels	 lange	 artistieke	 parcours	 en	 het
ontstaan	van	zijn	unieke	plastische	visie.
Voor	 zijn	 artistieke	 bedrijvigheid	 en	 zijn	 bijdrage	 aan	 de
kunstgeschiedenis	 ontving	 hij	 eervolle	 vermeldingen	 bij	 de
Prijs	 voor	 de	 Jonge	Belgische	Schilderkunst	 (1958	 en	 1960)
en	 een	 onderscheiding	 in	 de	 Europaprijs	 (1962),	 de

Internationale	Joost	vanden	Vondelprijs	(1983),	de	Gouden	Erepenning	van	de	Vlaamse	Raad
(1992),	de	adellijke	titel	van	Ridder	(1995)	en	de	Van	Ackerprijs	(1996).

VERZAMELPUNT	EN	UUR
Ingang	BOZAR/Paleis	voor	Schone	Kunsten
Ravensteinstraat	23
1000	BRUSSEL
om	9:50u
DEELNAMEPRIJS	 (MAX.	10	DEELNEMERS):	21,00€	voor	vtbKultuur	 leden,	23,00€	voor	niet-leden.	Toegang
en	gegidste	rondleiding	zijn	inbegrepen.	De	verplaatsing	is	niet	inbegrepen.
INSCHRIJVEN	 voor	 11	 april	 ek.	 kan	 via	 de	 knop	 onderaan	 de	 nieuwsbrief	 of	 door	 een	 mailtje	 te	 sturen
naar	grimbergen@vtbkultuur.be	met	vermelding	van	"Raveel"	en	ook	naam	en	voornaam	van	alle	deelnemers
waarvoor	je	wenst	in	te	schrijven.
De	bezoekersgids	kan	vooraf	bekomen	worden	via	de	website	https://www.bozar.be/file/3332/download

Verantw.	uitgever:	Frans	Coussé	-	gsm	0476/476	710

Facebook website

Hierbij	vind	je	onze	maart-nieuwsbrief. Bekijk	de	webversie

Beste	vtbKultuur-liefhebber
We	stellen	 je	graag	enkele	activiteiten/evenementen	voor	die	ondanks	de	corona-maatregelen
toch	kunnen	plaatsvinden,	hetzij	in	beperkte	groep,	hetzij	in	je	eigen	bubbel.
Het	reisverhaal	eind	deze	maand	kan	spijtig	genoeg	nog	niet	plaatsvinden.
We	hopen	je	snel	terug	te	zien!

Wij	willen	 je	 graag	nog	 twee	 fotozoektochten	 voorstellen,	 die	 bevriende	 vereningingen,	 nl.	 de
Gezinsbond	van	Strombeek	en	Koningslo	enerzijds	en	Pasar	anderzijds,	hebben	opgesteld.
Gezien	 de	 nog	 steeds	 van	 toepassing	 zijnde	 corona-maatregelen,	 kunnen	 er	 voorlopig	 nog
geen	 gezamenlijke	 activiteiten	 georganiseerd	 worden,	 wij	 steunen	 dus	 graag	 deze	 leuke
alternatieven.
Je	kiest	zelf	waar	je	de	zoektocht	start,	stopt,	wanneer	en	hoe	je	die	doet,	alleen,	met	je	familie,
met	je	bubbelvriend(in),	…,	zolang	het	maar	veilig	is.
Je	kan	het	ingevuld	formulier	van	de	Gezinsbond	insturen	vóór	30	april	2021	naar	één	van	de
adressen	 vermeld	 in	 de	 inleiding	 van	 de	 bijgevoegde	 fotozoektocht	 en	 kans	 maken	 op	 een
aankoopbon	van	20	€	bij	een	plaatselijke	handelaar.
Het	formulier	van	Pasar	stuur	je	vóór	21	mei	2021	naar	het	adres	vermeld	in	de	inleiding	van	het
bijgevoegd	formulier.
Veel	plezier!

Dubbelklik	PASAR	Kom	uit	je	kot	zoektocht	2021.pdf
Dubbelklik	GEZINSBOND	Bosjes	van	Laken	wandeling.pdf

REISVERHAAL	uitgesteld!
Het	reisverhaal	over	NIEUW-ZEELAND	voorzien	op	dinsdag	30	maart	is	opnieuw	uitgesteld
vanwege	corona	naar	16	maart	volgend	jaar.

De	nieuwe	vtbKultuur-pas	is	er!
Nog	even	de	nieuwe	voordelen	van	de	nieuwe	vtbKultuur-pas	2021	voorstellen:
	

Je	kan	aan	alle	activiteiten	van	alle	vtbKultuur-groepen	deelnemen	aan	ledenprijs.	Jaarlijks
staan	 er	 ongeveer	 2500	 vtbKultuur-activiteiten	 op	 de	 agenda.	 Je	 vindt	 ze	 op
www.vtbkultuur.be/activiteiten.
Je	krijgt	5	€	korting	bij	aankoop	van	een	Open	Monumentenkaart	(20	i.p.v.	25	€)	
Je	krijgt	6	€	korting	bij	aankoop	van	een	Museumpas	(53	i.p.v.	59	€)	
Je	 krijgt	 regelmatig	 extra	 voordelen	 zoals	 mooie	 kortingen	 voor	 unieke	 voorstellingen	 of
evenementen.

De	actuele	voordelen	vind	je	steeds	op	www.vtbkultuur.be/grimbergen/word-lid.
	
Voor	20	€	ben	je	een	jaar	lang	lid	van	onze	culturele	bende.	Jouw	vtbKultuur-pas	is	bovendien
geldig	voor	alle	inwonende	gezinsleden.
	
P.S.	 Je	 vtbKultuur-pas	 2021	 is	 geldig	 van	 het	moment	 van	 betaling	 tot	 en	met	 31	 december
2021.
	
We	beloven	dat	je	geen	spijt	zal	krijgen	van	je	lidmaatschap	en	wensen	je	veel	cultuurplezier.

VAB-leden	zijn	niet	meer	automatisch	lid	van	vtbKultuur

Als	 VAB-lid	 heb	 je	 altijd	 aan	 de	 voordeligste	 tarieven	 kunnen	 genieten	 van	 alle	 vtbKultuur-
activiteiten.	 VAB-leden	 waren	 immers	 automatisch	 lid	 van	 vtbKultuur.	 Dat	 gekoppeld
lidmaatschap	wordt	nu	opgeheven.
Uiteraard	blijven	we	je	met	open	armen	ontvangen	op	al	onze	activiteiten,	maar	als	je	voortaan
verder	 wil	 profiteren	 van	 onze	 ledentarieven	 en	 andere	 ledenvoordelen,	 dan	 heb	 je	 een
vtbKultuur-pas	nodig.
Surf	snel	naar	www.vtbkultuur.be/grimbergen/word-lid	om	lid	te	worden.

Wens	je	in	te	schrijven	voor	een	activiteit?	
Dit	kan:

online	op	http://vtbkultuur/grimbergen	via	de	knop	'online	inschrijven'	naast	de	gekozen	activiteit;
via	email	aan	grimbergen@vtbkultuur.be;
telefonisch	op	0476	476	710.

Tenzij	anders	vermeld,	is	je	inschrijving	pas	geldig	na	betaling,	bij	ontvangst	krijg	je	een	bevestiging.

Cultuurliefhebber	en	geëngageerd?
Enthousiastelingen	die	zin	hebben	om	culturele	activiteiten	te	organiseren	of	hieraan	mee	te	werken	zijn	altijd	welkom!	
Voor	meer	info	mail	ons	op	grimbergen@vtbkultuur.be

Wat	is	vtbKultuur?
vtbKultuur	is	een	sociaal-culturele	vereniging	met	zo'n	150	vrijwilligersgroepen	in	Vlaanderen	en	Brussel.
Ze	brengen	mensen	samen	om	van	cultuur	te	genieten.
Jaarlijks	worden	er	ongeveer	2500	activiteiten	georganiseerd.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	je	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kan	je	je	hier	afmelden.

Je	kan	ook	je	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voeg	je	carine.de.coninck@telenet.be	toe	aan	je	adresboek.
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