
  

Gecombineerd bezoek aan Antwerpen 
vrijdag 5 februari 

  

 
Open repetitie deFilharmonie 
  

 
 

  

  

Het Red Star Line museum 

 
 
 
 
 
 
Gebouw en uitzicht MAS 



 
 
PROGRAMMA 
 
11.15 - 12.45u   Open repetitie deFilharmonie 
 
13.00 - 14.45u   Lunch Hangar 26 restaurant De Kaai (met zicht op de Schelde) 
 
15.00 - 16.30u   Bezoek aan het Red Star Line museum 
 
16.45 - …….       Bezoek aan het gebouw van het MAS (Museum Aan de Stroom) met 
schitterend  uitzicht over de stad en de haven 
 
Het is een vrij programma uitgezonderd deelname aan de open repetitie 
 
  
Vervoer: 

• Naar eigen keuze. Verschillende mogelijke deelnemers opteren voor de trein. 
• Adressen, verplaatsing Centraal Station Antwerpen naar de oude dokken en terug en 

de verplaatsingen te voet tussen de dokken/restaurant de Kaai/ RSLmuseum/MAS te 
voet (korte afstanden) beschreven in bijlage.Route.pdf 

 
Lunch: 

Voor het menu zie bijlage. Menu.pdf 
 
Kosten: 

• Vervoer is voor eigen rekening en afhankelijk van leeftijd/statuutgebonden kortingen 
(NMBS-De Lijn of auto + parkingkosten). 

• Tickets:  MAS is gratis.   Gecombineerd Repetitie deFilharmonie en Red Star 
Museum:  leden VTB/VAB   € 14,-  /  niet-leden  € 16,- 

• Enkel repetitie deFilharmonie: leden VTB/VAB  /  € 8,-    niet-leden  € 10,- 
• Enkel Red Star Line Museum: € 8 ,- 
• Lunch: € 30,-  (2 gangen wegens tijdsschema + koffie) Andere dranken apart te 

betalen. 

 
Inschrijven: 

• Enkel betaling op BE84 7340 4007 5759 t.n.v. vtbKultuur Holsbeek  geldt als 
inschrijving. Gelieve duidelijk naam deelnemer(s) te vermelden. 

• Gaarne ook een mail aan fons.stulemeijer@skynet.be met uw keuzes (welke tickets-
lunch ja/nee-menukeuze) zodat wij de nodige reservaties kunnen regelen. 

• Wacht niet te lang, de groep is beperkt tot 20 personen; wie eerst haalt, eerst maalt! 

  
  



 

Open repetitie deFilharmonie 
 
Speciaal voor vtbKultuur opent deFilharmonie de deuren van het Filharmonisch Huis voor 
een unieke blik achter de schermen van het orkest. Vanop de eerste rij maakt u mee hoe het 
orkest zich onder leiding van aanstormend dirigeertalent Rory MacDonald voorbereidt op het 
eerstvolgende concert. U ontdekt hoe orkest en dirigent aan de slag gaan met de muziek en 
hoe een repetitie praktisch in zijn werk gaat. Tijdens deze open repetitie mag u zich 
verwachten aan Russische sprookjesklanken uit De vuurvogel van Stravinski, Spaanse 
sensualiteit in het gitaarconcerto van Joaquín Rodrigo en Tsjechische heroïek met muziek van 
Janácek. 
 
 
 
Wij verkozen een uitgebreid bezoek aan het Red Star Line museum boven een uitgebreid 
programma MAS omdat er op datum van ons bezoek geen interessante grote tentoonstelling 
in het MAS staat geprogrammeerd. Daarbij ligt het uurrooster van de repetitie vast en is het 
RSL slechts open tot 17u, zodat er weinig mogelijkheid tot schuiven was. De zijgangen en 
terrassen van het MAS zijn tot laat open. 
www.redstarline.be      www.mas.be 
 
 
Op de koop toe plannen wij deze zomer nog een tweede uitstap naar Antwerpen met een zeer 
boeiende havenrondvaart en een bezoek aan een tentoonstelling in het MAS. 
 
Er zijn geen gidsen voorzien. Bezoek aan het RSL is voldoende interactief om alle info mee te 
krijgen en de gangen rond het MAS wijzen zichzelf uit. 
 
Adressen, transport Centraal Station Antwerpen en terug (zie bijlage) Route.pdf 

  
 
 
Interesse in onze andere activiteiten? 
Gewoon een mailtje sturen met je gegevens 
naar holsbeek@vtbKultuur.be  


