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Het Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
staat op ons programma tijdens onze 2-daagse Noord-Frankrijk

Nieuws

Inhoud

Blz.

KUREGEM EN HET RIOLENMUSEUM GEANNULEERD
Deze culturele Brusselwandeling stellen we uit naar het
werkjaar 2018. Door de geplande werken krijgen we geen
toegang tot de riolen.
MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2018
• VIETNAM, 20-daagse met vertrek op 11/04/2018 is volzet. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk
• ROME, 8-daagse met vertrek op 19/05/2018: al wie een
optie nam kreeg vanaf 15/09 de kans de optie om te zetten in een definitieve inschrijving. Ook interesse? Neem
vlug contact.
• IERLAND, 11-daagse met vertrek op donderdag
21/06/2018: deze reis wordt voorgesteld tijdens de beeldreportage ‘Ierland’ op vrijdag 06/10. Wie een optie nam
krijgt vooraf de kans om als eerste in te schrijven.
• RIOJA, 5-daagse met vertrek op zondag 21/10/2018: dit
programma wordt verder uitgewerkt. Een optie nemen
kan vanaf nu.
• WARSCHAU, 5-daagse ‘Warschau per fiets’. Nog in
voorbereiding, een optie nemen kan.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Ierland, beeldreportage
Het Nieuwe Turkije van Erdogan
Muzikale strelingen, Don-Paul Kahl
Culinaire wijnavond, wildgerechtjes
Anthuriumkwekerij, gegidst bezoek
Eindeloos Mongolië, beeldreportage
Sint-Gillis, vergeten art nouveau
100 jaar De Stijl, Noord-Brabant
Voorouders en rituelen, Europalia
Moldavië, wijnavond
2-daagse Noord-Frankrijk
Iran, een tip van de sluier, beeldreportage
Our great Mr Handel, monoloog
Revue Blanche, aperitiefconcert
Nieuwjaarsconcert Paleis voor Schone Kunsten
Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
Chili & Paaseiland, beeldreportage
Danscursus
Protestantisme
Middagconcert Paleis voor Schone Kunsten
De Vogelhandelaar, bijwonen operette
Terugblik Slovenië
Terugblik

MUZIKALE STRELINGEN
Het vierde en laatste concert dit jaar in exclusieve
samenwerking met LUCA School of Arts, campus
Lemmens, gaat door op zondag 22/10 in de Oude Abdij
Kortenberg. In samenspraak met campus Lemmens
verlengen wij deze bijzondere samenwerking en geven
ook in 2018 nieuw toptalent een podium.
BEELDREPORTAGES IN DE OUDE ABDIJ
Begin 2018 wordt het oude deel van OC Berkenhof vervangen door een nieuwbouw. Onze beeldreportages gaan
vanaf september reeds door in de Oude Abdij te Kortenberg.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
In dit nummer vindt u geen inschrijvingsformulier meer.
Inschrijven doet u bij voorkeur via de webstek, per e-post
of telefonisch.

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
46ste jaar, nr 4 • oktober, november, december 2017
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis UIT-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 1050 ex. via elektronische post.

€ 10,00

€ 31,00

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele
Benelux
Gratis sleep zonder kilometerbeperking
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen
€ 121,00
Als tweede wagen
€ 94,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 177,00
Als tweede wagen
€ 150,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstand
vanaf € 86,00
Annulatieverzekering
vanaf € 146,00
Bijstandspakket
vanaf € 212,00
Vakantiepakket
vanaf € 200,00
Multipakket
vanaf € 325,00
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg

Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB).
Informatie en inschrijvingen activiteiten:
vtbKultuur Kortenberg
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg
BELANGRIJK:
© vtbKultuur Kortenberg
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van
de auteur en/of van de uitgever.
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Activiteitenkalender
Zondag
1 oktober

Totem (volzet)
Cirque du Soleil, Brussel Expo (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

16.45 uur

Vrijdag
6 oktober

Ierland
Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin-Opsommer

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
7 oktober

Hoogstraten
Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.40 uur

Zondag
22 oktober

Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw toptalent
Don-Paul Kahl (saxofoon) en Alessandro Cervino (piano)

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Woensdag
25 oktober

Het Nieuwe Turkije van Erdogan: een waarschuwing voor Eu- OC Berkenhof
ropa? Lezing door Dirk Vermeiren
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
27 oktober

5-gangen wildgerechtjes
Culinaire wijnavond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
28 oktober

AnthurMiddendorp
Gegidst bezoek anthuriumkwekerij te Veltem-Beisem

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Vrijdag
3 november

Eindeloos Mongolië, tussen Niemandsland en nergens huizen. Beeldreportage door Erik en Ingrid Buyse

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
4 november

100 jaar De Stijl & 25 jaar Dutch Design
Daguitstap Noord-Brabant (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.35 uur

Donderdag
9 november

Sint-Gillis, vergeten art nouveau
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
11 november

Voorouders & Rituelen
Europalia Indonesië, tentoonstelling

Station
Kortenberg

12.15 uur

Zondag
12 november

Sint-Gillis, vergeten art-nouveau
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Dinsdag
21 november

Moldavië
Wijn(proef)avond door Jiri Peijfers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
25 november

Noord-Frankrijk
2-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Vrijdag
1 december

Iran • een tip van de sluier
Beeldreportage door Grégory Lewyllie

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
3 december

Revue Blanche in duo
Aperitiefconcert met Lore Binon en Anouk Sturtewagen

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Zondag
17 december

Our great Mr Handel
Monoloog, muzikale vertelling door Jos Meersmans

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Zondag
7 januari

Nieuwjaarsconcert
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Zondag
21 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Terugblik 2017 • Programma 2018

GC Colomba
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Maandag
22 januari

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
26 januari

Chili & Paaseilanden
Beeldreportage door Guido Vervoort

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
28 januari

Middagconcert
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Maandag
29 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks, 14 weken

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Zaterdag
3 februari

De Vogelhandelaar
Operette in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur
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Ierland
Beeldreportage

verwijst nog altijd naar de christelijke traditie van de Ieren.
Tijdens de middeleeuwen bestreden rivaliserende machthebbers elkaar vanuit hun kastelen.
In de 19de eeuw leefden vele Ieren in schrijnende armoede. Na de mislukte aardappeloogst bracht de hongersnood een massale emigratie naar Amerika op gang.
Na eeuwen van onderdrukking door de Engelse overheerser was de Paasopstand in 1916 een keerpunt in de strijd
naar onafhankelijkheid.

door Jan en Mieke Demarsin
Feestelijke voorstelling reis 2018
Vrijdag 6 oktober
Waarom trekt het druilerige Ierland zoveel bezoekers
aan? Zijn het de stille getuigen van 5000 jaar geschiedenis, de soms woeste natuur, de eigen cultuur, de kleurrijke dorpjes of de zo gekende Ierse muziek? En wat heeft
Ierland gemeen met Vlaanderen?
Gedurende vijf reizen, samen 9 maanden reportageverblijf, hebben we getracht daar een antwoord op te vinden.
Ierland telt vele prehistorische monumenten: grafmonumenten, waaronder het vermaarde Passagegraf van
Newgrange, dolmens en menhirs, ringforten…

In het groene Ierland zijn landbouw en vooral veeteelt
zeer belangrijk. De vele agrishows zijn zeer populaire
evenementen. De Puckfair in Killorglin is het oudste festival van Ierland.
Ierland heeft meerdere bekende schrijvers en dichters
voortgebracht. Bloomsday in Dublin is een eerbetoon aan
James Joyce, een van de vier Ierse Nobelprijswinnaars
voor Literatuur.
Op vele plaatsen, ondermeer in het Brian Boru Centrum
te Cashel, kan men een voorstelling bijwonen met traditionele Ierse muziek en dans.

De Heilige Patrick was een belangrijke figuur in de kerstening van Ierland. Al vroeg ontstonden de eerste primitieve
kloosters, zoals op het monnikeneiland Skellig Michael,
nu UNESCO-werelderfgoed. Later kwamen er ronde torens en de bekende Ierse kruisen: Glendalough, Monasterboice, Clonmacnoise, Cashel …
Verschillende kloosterordes hebben er vele abdijen gesticht. Toen Hendrik VIII zich losscheurde van Rome volgde de verwoesting van alles wat katholiek was. Het resultaat was een land vol ruïnes.
De jaarlijkse bedevaart naar de top van de Croagh Patrick

Een zeer volledig beeld van heel Ierland schetsen was
onze bedoeling.
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22 , Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

Het Nieuwe Turkije van Erdogan
Een waarschuwing voor Europa?

Waar komt Tayyip Erdogan eigenlijk vandaan? Wat is
zijn achtergrond, hoe ziet zijn denkkader eruit, wat
zijn z'n inspiratiebronnen? Waarom stelt hij zich
zo agressief op tegenover het Westen? Welke
gevoelens bespeelt hij? Hoe verklaart u zijn enorme
aanhang bij de Turkse diaspora in Europa? Hoe ziet
dat 'Nieuwe Turkije' eruit? Wat rest er nog van de seculiere republiek? En zijn we Turkije nu écht definitief
kwijt?

Lezing door Dirk Vermeiren
Woensdag 25 oktober

Wie Turkije zegt, zegt Tayyip Erdogan. De Turkse president laat niemand onberoerd. Miljoenen Turken aanbidden hem onvoorwaardelijk. Nog veel talrijker zijn z'n tegenstanders, die spreken van een autoritair regime. De
vrije meningsuiting, de rechtstaat, de scheiding der machten, vrije media, de scheiding tussen religie en politiek,
het vrije onderwijs, alles moet wijken voor Erdogan's zelfverklaarde 'Yeni Türkiye' (vertaald: 'Nieuw Turkije').
Tussen 2002 en 2014 werkte Dirk Vermeiren als Turkijecorrespondent voor de VRT.
De afgelopen jaren gaf hij
vele tientallen voordrachten in
Vlaanderen (o.a. bij vtbKultuur Kortenberg) onder de titel
'Turkije, weg van Europa?'.
Die voordracht beëindigde hij
met de bewering dat Erdogan
de geschiedenis zou ingaan
als de slechtste Turkse president ooit.

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Voorverkoop: korting van € 1,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Liefst vooraf inschrijven.

De nieuwe voordracht van
Dirk Vermeiren is het logische vervolg daarop.
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Muzikale strelingen “Een reis door de Saxofoon”
Don-Paul Kahl, saxofoon
Alessandro Cervino, piano

Nadine Bal. Vroeger volgde hij een extra-opleiding in hedendaagse muziek, kamermuziek, en hybridemuziek in
Frankrijk bij Jean-Michel Goury. Hij kreeg zijn Master onderwijs aan de University of Florida en volgde les bij Jonathan Helton en Geoffrey Deibel. In zijn Bachelor onderwijs kreeg hij les bij Gail B. Levinsky aan de Susquehanna University.
Voor meer info: www.donpaulkahl.com

Aperitiefconcert met nieuw toptalent
Oude Abdij Kortenberg
Zondag 22 oktober

Alessandro Cervino treedt regelmatig op als solist of in
kamermuziekverband in bekende festivals en concertzalen in binnenland en buitenland zoals: “International Piano
Festival” van Ravello (Italië), “Festival Papaioannou” van
Kavala (Griekland), “Conservatorio della Svizzera Italiana”
in Lugano (Zwitserland), “Centro de cultura musical” in
Porto (Portugal), “Festival van Vlaanderen”,
“Muziekinstrumentenmuseum” en “Flagey” in Brussel,
“Handelsbeurs” in Gent, enz.
Een recital van hem werd door de RTBF-Musiq3 opgenomen en uitgezonden. Als solist speelde hij samen met het
Vlaams Radio Orkest, het ‘Milano classica’ orkest, het
‘Sturm und klang’ orkest, het orkest ‘Arte viva’ en het
‘Baylor Chamber Orchestra’, onder leiding van dirigenten
als Massimiliano Caldi, Pierre Bartholomée, Thomas Van
Haeperen and Stephen Heyde.
Als gewaardeerd kamermusicus, werkte Alessandro samen met o.a. Berten D’Hollander (met wie hij een vast
duo vormt), Yossif Ivanov, Weronika Godlewska, Ludovica Nardone, Vincent Hepp, Frederika Mareels en het
Sgraffite strijkkwartet.
Zijn repertoire reikt van Bach tot vandaag. In deze laatste
jaren, heeft hij ook hedendaagse muziek gespeeld in Ierland, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en Singapore.
Alessandro is momenteel een enthousiast docent hoofdvak piano aan LUCA School of Arts, Campus Lemmens
Leuven. Hij heeft masterclasses aan de ‘Fondazione Diverso Inverso’ te Monterubbiano (Italië), aan de ‘School of
Media and Performing Arts’ te Oulu (Finland), aan de
‘Escuela Superior de Musica’ te Porto (Portugal), aan de
‘Royal College of Music’ te Stockholm (Sweden) en aan
de ‘International Music Summer Academy’ in Dinant gegeven.

Opvatting
Stelt u voor hoe het zou zijn om terug te keren in de tijd
van Adolphe Sax. U zal de geboorte van zijn ongelooflijke
en nieuwe uitvinding zien - de saxofoon. Dan zou u kunnen ervaren dat deze uitvinding door de jaren heen zal
veranderen. Door “Een reis door de Saxofoon” kunt u al
deze veranderingen en de klankwereld ontdekken. Via
een van de eerste serieuze werken die voor de saxofoon
werd geschreven, over zijn gouden tijd in het Conservatorium van Parijs heen en via de verandering in het gebruik
voor hedendaagse muzikanten om hun muziek beter te
interpreteren, zal u het ongelooflijk veelzijdige karakter
van de saxofoon horen. Tussen elk origineel stuk zullen
wij improvisaties creëren om de overgang van een periode naar een andere te ervaren. Saxofonist Don-Paul Kahl
en pianist Alessandro Cervino nemen u mee op deze reis
door de decennia heen met een origineel programma
voor saxofoon en piano.
Amerikaans saxofonist, Don-Paul Kahl, die door de gerenommeerde componist John Corigliano beschreven werd
als "an artist beyond his time”, concerteerde in de
Verenigde Staten, België, Frankrijk, Australië, Italië, Japan, Schotland en Thailand. Hij speelde als solist met tal
van internationale orkesten en won een groot aantal prijzen. Hij is een vurig aanhanger van hedendaagse klassieke muziek en creëerde meer dan 150 nieuwe stukken van
componisten uit de VS, Frankrijk, Italië, Colombia, Egypte, Peru, Australië en Japan. Hij is vooral actief als kamermusicus: hij maakt deel uit van het “Duo Entre-Nous" met
de Amerikaanse klarinettiste, Jackie Glazier, en van het
saxofoonkwartet “Quatuor du bout du monde”.
Don-Paul is doctorandus in de Kunsten binnen het
DocARTES programma van het Orpheus Instituut/KUL.
Momenteel volgt hij de Master na Master opleiding van
LUCA School of Arts, Campus Lemmens in de klas van

Het Programma:
Jules Demersseman (1833-1866) Fantasie op een origineel thema voor altsaxofoon en piano
Pierre Sancan (1916-2008) Lamento en rondo voor altsaxofoon en piano
Alfred Desenclos (1912-1971) Prelude, cadenza en finale voor altsaxofoon en piano
Edison Denisov (1929-1996) Sonate voor altsaxofoon en
piano
Christophe Havel (°1968) Oxyton voor baritonsaxofoon
Gregory Wanamaker (°1967) Of Light and Shadows voor
altsaxofoon en piano
Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd.
Een exclusieve samenwerking met
Luca School of Arts, campus Lemmens Leuven
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Culinaire wijnavond
5-gangen wildgerechtjes

met wijnen van Grafé Lecocq (Namen)
begeleid door Mark Vekemans
Vrijdag 27 oktober
Zelden wordt aan tafel zo’n goed huwelijk gesloten als dat
tussen wild en wijn. Naast een stukje wildbraad hoort een
welgekozen glas wijn te flonkeren in het glas. Maar welke
wijn schenken we bij welke wildbereiding? Deze vraag
hoeft niet al te zwaar opgevat te worden. Kies de wijn
die lekker lijkt.
Toch is het de moeite waard om een wijn te zoeken die
fraai harmonieert met het gerecht. Als wijn en wild op elkaar zijn afgestemd, gaan beide beter smaken. Daar komt
bij dat we nu de eigen authentieke smaken van de diverse
wildsoorten veel meer in hun waarde laten dan voorheen.
We bedelven wild niet meer onder complexe, allesoverheersende sauzen of hevige marinades.
Wat is er mooier om bij dat stukje wild een passende wijn
te zoeken uit het almaar groter wordende aanbod? Want
het hoeft al lang niet meer een hoge Bordeaux of Bourgogne te zijn, er is wereldwijd een enorm assortiment van
wildwijnen verkrijgbaar. En een echte lekkere wildwijn
hoeft niet kostbaar te zijn.

Deelname: € 77,00 • leden € 69,00
Inbegrepen: 5-gangen wildgerechtjes (volledig menu)
begeleid door zes wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Vooraf inschrijven.

Anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp
Veltem-Beisem

soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of
soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalitatief eindproduct af te leveren aan de consument waarop
zij trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer
dan tevreden is.

Gegidst bezoek door Raf Schepers
Zaterdag 28 oktober
Een uniek bedrijf in België en Europa.
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te VeltemBeisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouwvennootschap. Ronny Middendorp en zijn echtgenote
Rosette Kerremans leiden het bedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste
werknemers in dienst.
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd
en geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare
bloem is die met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.30 uur
of AnthurMiddendorp 10.00 uur
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem), kostendelend
meerijden kan voor € 2,00. Vooraf inschrijven.

Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums,
bestaande uit 16 variëteiten.
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende
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Deze sponsors steunen ons!
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Eindeloos Mongolië
Tussen Niemandsland
en nergens huizen

Beeldreportage
door Erik en Ingrid Buysse-Crevaels
Vrijdag 3 november
Mongolië … Uitgestrekte steppen bezaaid met gertenten, de
grote Gobi-woestijn, prachtige vergezichten.
Nomaden die nog leven op een traditionele manier die generaties lang nauwelijks is veranderd. Vaak zijn het kleine
dingen in het dagelijkse leven die hun levensstijl onderbouwen. Mongolië wordt begrensd door twee grootmachten, in
het noorden door Rusland en in het zuiden door China.
Ten tijde van Djzenghis Khaan was Mongolië nog veel omvangrijker dan in deze tijd, de mongolen hadden trouwens
het grootste rijk uit de geschiedenis.
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22 , Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur.

Sint-Gillis, vergeten art nouveau
Culturele Brusselwandeling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 9 november
Zondag 12 november
Sint-Gillis was net als Schaarbeek een landelijke gemeente tot in de negentiende eeuw. Tijdens de Franse overheersing telt men er 900 “zielen” en in 1910 zijn er 63 000
inwoners. De velden zijn bouwterreinen geworden en
hoevetjes hebben de plaats geruimd voor ateliers en industriegebouwen. Alleen straatnamen herinneren daar nog
aan. Maar nog steeds heeft de gemeente een gemengd
karakter, want de gevels van vele woningen zijn er breder
dan de traditionele zes meter omdat een koetspoort opzij
ervan (ook nog vandaag) het atelier verbergt van een of
andere ambachtsman. Toch telt Sint-Gillis ontelbare rijke
burgerhuizen, want ook hier was er, net als in Schaarbeek, vooral na 1860 een intocht van begoede Brusselaars die de stad ontvluchtten wegens overwelving van de
Zenne.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 09.28 uur))
09.15 uur
of Zuidstation, informatiestand spoor 17
10.00 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.
8
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100 jaar De Stijl & 25 jaar Dutch Design
Europees Keramisch
Werkcentrum, Oisterwijk
De Pont, Tilburg
Centraal Museum, Utrecht
Rietveld Schröder huis, Utrecht

rit Rietveld (1888-1964). Het huis is niet alleen ontworpen
maar ook ingericht door hem.
Rietveld ontwierp het huis in opdracht van de eigenzinnige Truus Schröder. Het was zijn eerste complete woonhuis én een uitbundig experiment. Voortbordurend op zijn
eigen meubelontwerpen en de ideeën van De Stijl maakte
hij aan de rand van de stad een huis als een driedimensionale, asymmetrische compositie. Kenmerkend zijn de
vloeiende overgangen tussen binnen en buiten, de primaire kleuren (naast wit, grijs en zwart) en een speelse, uitgekiende vlakverdeling. Exterieur, interieur en meubilair:
alles draagt diezelfde Rietveld-signatuur.
Truus Schröder, net weduwe en moeder van drie kinderen, had een belangrijk aandeel in het ontwerp en de
totstandkoming van het huis. Zij had uitgesproken ideeën
over hoe ze wilde wonen. Soberheid was bijvoorbeeld
een basisvoorwaarde, omdat ze (actief) wilde leven en
niet geleefd wilde worden. En het was ook haar wens om
de belangrijkste woonfuncties te concentreren op de eerste verdieping. Niet alleen was daar het uitzicht over het
–toen nog– omringende polderlandschap optimaal; Truus
Schröder voelde zich beter, had ze gemerkt, als ze ‘los’
van de grond kwam.

Autocaruitstap

Zaterdag 4 november
Europees Keramisch Werkcentrum
Het doel van EKWC is om de ontwikkeling van keramische kunst, design en architectuur te promoten.
Sundaymorning@ekwc verwelkomt jaarlijks ongeveer
60 kunstenaars, ontwerpers en architecten om te experimenteren met keramiek voor een periode van drie maanden. Sundaymorning@ekwc biedt niet alleen ateliers,
werkplaatsen, de meest geavanceerde apparatuur en
leefruimte, maar ook de steun van een team van specialisten. Dit team geeft een unieke toegevoegde waarde
aan het verblijf, aangezien 75 % van de deelnemers geen
of weinig ervaring met keramiek hebben. Dankzij deze
intensieve begeleiding kunnen de deelnemers hun vooropgestelde plannen realiseren.

Tussen 1925 en 1933 had Gerrit Rietveld een atelier op
de benedenverdieping. Toen zijn echtgenote overleed,
trok hij bij Truus Schröder in. Een dag na zijn 76ste verjaardag blies hij in het Rietveld Schröderhuis zijn laatste
adem uit. Truus Schröder deed het huis over aan de
Stichting Rietveld Schröderhuis. Na haar overlijden in
1985 is het huis volledig gerestaureerd.

De Pont
Waar zouden we zijn zonder Mondriaan?
De Pont museum is vernoemd naar de jurist en zakenman mr. Jan de Pont (1915-1987) uit wiens nalatenschap
in 1988 een stichting 'ter stimulering van de hedendaagse
kunst' kon worden opgericht. Het museum is gevestigd in
een voormalige wolspinnerij die door het Amsterdamse
bureau BenthemCrouwel Architekten is verbouwd tot een
ruimte waar hedendaagse kunst optimaal tot haar recht
kan komen. De monumentale oude fabriek met de grote,
lichte zaal en de intieme 'wolhokken' vormt een prachtige
omgeving voor de vele kunstwerken.
De collectie omvat werken van kunstenaars uit binnen- en
buitenland onder wie Berlinde De Bruyckere, Marc Mulders, Gerhard Richter, Anish Kapoor, Bill Viola en Ai Weiwei. Naast een opstelling van werk uit de eigen collectie,
die regelmatig verandert, worden er jaarlijks enkele grote
en kleine tentoonstellingen georganiseerd.
Centraal Museum viert 100 jaar De Stijl
In 2017 viert het Centraal Museum 100 jaar De Stijl, van
Mondriaan tot Dutch Design, met een aantal bijzondere
tentoonstellingen, waaronder een eerbetoon aan het Rietveld Schröderhuis: 'Rietvelds Meesterwerk: Leve De
Stijl !'. Een ander hoogtepunt is de Rietveld en Van
Baarencollectie, die Rietvelds avant-garde ontwerpen tegenover de meer conservatieve stukken uit dezelfde periode zet.
In het najaar van 2017 toont het museum ook zijn uitgebreide collectie van Droog Design, een hedendaags
Dutch Design-collectief met internationale bekendheid. De
titel van de tentoonstelling is 'Droog - Ontdek het begin
van Dutch Design'.

Deelname: € 76,00 • leden € 69,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,
toegangen, gidsen, bezoeken, eigen audiofoonsysteem
Middagmaal: (facultatief) voor € 14,00: soep van de dag
en een maaltijdsalade met brood
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.15 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.20 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
07.25 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
07.35 uur
Nossegem, bushalte ‘centrum’
07.40 uur
Zaventem, Kerkplein
07.50 uur
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.

Rietveld Schröderhuis
Het Rietveld Schröderhuis is het architectonische hoogtepunt van de kunststroming De Stijl. Het huis is in 1924
ontworpen door de Utrechtse architect en vormgever Ger9
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Voorouders en rituelen
Europalia Indonesië

Van Sumatra over Java, van de Molukken tot Papoea: in
heel Indonesië speelden en spelen de voorouders een
vooraanstaande rol. Toraja’s graven hun doden op om ze
te wassen, aan te kleden en te vieren. Dorpelingen uit
Flores worden door indrukwekkende Ana deo
voorouderbeelden beschermd tegen boze geesten. De
vooroudercultus en -voorstellingen getuigen van een
enorme diversiteit, kracht en poëzie.
In deze tentoonstelling ontdekt u hoe voorouders
Indonesië tot vandaag mee vorm blijven geven,
vertrekkend vanuit het erfgoed maar met actuele vragen
rond tradities en rituelen in een hedendaagse
maatschappij.
Nooit eerder getoonde archeologische en etnografische
schatten worden samengebracht met uniek
beeldmateriaal en interviews. Een samenwerking met het
National Museum in Jakarta en tal van collecties uit alle
uithoeken van de archipel.

gegidst bezoek tentoonstelling
voorstelling Balinese dans
Paleis voor Schone Kunsten Brussel
Zaterdag 11 november

Deelname: € 12,00 • leden € 10,00
(in plaats van € 20,00 individueel tarief))
Inbegrepen: inleiding, gegidst bezoek tentoonstelling,
voorstelling Balinese dans, koffie
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 12.29 uur)
12.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten Brussel
13.15 uur
Einde rond 17.30 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.

Moldavië
Wijn(proef)avond

begeleid door Jiri Pfeijffers
Dinsdag 21 november
De wijngaarden liggen in een glooiend landschap op dezelfde breedtegraad als Bordeaux. Ongeveer een tiende
deel van het land is ermee bedekt. Geen enkel ander Europees land komt ook maar in de buurt van dit hoge percentage. Het was een ideetje van de voormalige Sovjet-Unie.
De Russen onderkenden de potentie van wijnland Moldavië. Ze breidden het aantal wijngaarden flink uit en lieten
gigantische wijnkelders aanleggen. Voor ’s lands
(beroerde) economie is de wijnbouw dan ook een van de
belangrijkste sectoren.
Een groot deel van de Moldavische wijn gaat naar Rusland.
Daar is Moldavische wijn nog steeds een begrip. De kelders van het Kremlin schijnen nog steeds vol te liggen met
prestigieuze Moldavische wijnen. Ten tijde van het communisme was de hoeveelheid weliswaar belangrijker dan de
kwaliteit, maar de partijbonzen in Moskou wisten daarop
voor zichzelf wel een paar Moldavische uitzonderingen te
regelen. Ook naar de buurlanden Roemenië en Oekraïne
vinden Moldavische wijnen gretig aftrek.
Deelname: € 27,00 • leden € 24,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
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2-daagse Noord-Frankrijk
Villa Cavrois, Croix
FRAC, Duinkerke
Le Familistére, Guise
Matisse-museum, Le CateauCambrésis
LaM, Villeneuve-d’Ascq

eerste FRAC dat opende. Het is een multidisciplinair centrum, een laboratorium voor hedendaagse kunst dat het
publiek uitnodigt om de werken en de kunstenaars, die ze
maakten, te ontdekken.
Sinds 1996 is het FRAC Nord/Pas-de-Calais in Duinkerke
ondergebracht. Het hoort tot de weinige FRACs die op
internationaal niveau werken. Dit is zowel in de collecties
van zo’n 1500 moderne werken te zien, als in de verschillende acties die ondernomen worden en de samenwerkingsprojecten.

begeleid door Luc Vanmarcke

Zaterdag 25 en zondag 26 november
Villa Cavrois
In het begin van de twintigste eeuw is het Noorden één
van de meest geïndustrialiseerde regio's van Frankrijk.
Roubaix en Tourcoing zijn belangrijke centra voor de textielproductie. Roubaix kreeg trouwens de bijnaam "stad
met de duizend schoorstenen". De vennootschap Cavrois
-Mahieu, die opgericht werd in 1865, vervaardigt luxestoffen voor Parijse woningen. In 1923 stelt het bedrijf, dat vijf
fabrieken telt, zo'n 700 mensen tewerk.
Wanneer Paul Cavrois, de eigenaar van deze vennootschap, beslist om een woning te laten bouwen voor zijn
gezin, koopt hij een terrein aan in een plaatsje dat Beaumont heet, op enkele kilometers van Roubaix. Sinds 1870
ging de industriële bourgeoisie verder van de fabrieken af
wonen, in een gezonder milieu en een beter leefkader. In
de gemeente Croix, in de rand rond Roubaix, rijzen imposante burgerwoningen uit de grond, als echte kasteeltjes,
die gekenmerkt worden door hun neo-regionalistische
stijl. Het moderne silhouet van de villa die ontworpen
werd door Robert Mallet-Stevens breekt radicaal met dit
landschap.

Le Familistère
Gesticht in de 19de eeuw door de industrieel JeanBaptiste André Godin, uitvinder van de beroemde gietijzeren pannen en kachels, bestaat het gemeenschapshuis
van Guise uit verschillende gebouwen, die vroeger gebruikt werden om de arbeiders en hun gezinnen onderdak
te bieden. De Familistère is een waar sociaal paleis, dat
nu op de Historische Monumentenlijst staat. Godin
droomde van een ideale maatschappij en hij bedacht een
maatschappij voor zijn arbeiders met dezelfde levensomstandigheden als "de rijken". Het gemeenschappelijk huis
is nu gedeeltelijk een museum, dat zijn bezoekers de architectuur en de geschiedenis laat ontdekken, met de indrukwekkende binnenplaats van het centrale paviljoen,
het appartement van Godin, maar ook door de permanente tentoonstellingen van de huishoudelijke diensten en het
washok/zwembad.

Fonds Régional d'Art Contemporain FRAC
(het Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst)
In 1982 creëerde het Ministerie van Cultuur over heel
Frankrijk regionale fondsen voor hedendaagse kunst die
een internationale hedendaagse collectie voor een breed
publiek moesten samen stellen. Het publiek moet door
speciale acties bij kunst betrokken worden. De aandacht
en steun gaat vooral naar jonge kunstenaars.
Het FRAC van Nord/Pas-de-Calais was in 1983 het
11
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2-daagse Noord-Frankrijk
PROGRAMMA

Matisse-museum
Henri Matisse werd geboren in Le Cateau in 1869, bracht
er zijn jeugd door op het groene platteland, maar vertrok
in 1917 naar Nice. In 1952 schonk de kunstenaar zijn geboortestad een groot aantal van zijn schilderijen, tekeningen, schetsen en beelden, die geleidelijk aan werden
aangevuld met werken van de familie. Het museum vond
onderdak in het Palais Fénéléon, het voormalige paleis
van de aartsbisschoppen van Cambrai, en ontvangt meer
dan 30.000 bezoekers per jaar. Het biedt een breed panorama van het werk van de kunstenaar met 170 werken,
verspreid over 9 zalen. Naast deze verzameling toont het
museum ook werk van Picasso, Chagall, Miró, Rouault,
Léger, Giacometti en Herbin.

Zaterdag 25 november
• Vertrek aan OC Berkenhof om 07.30 uur
• Stop in de buurt van Kortrijk voor koffie/thee
• Bezoek aan de Villa Cavrois in Croix
• Lunch
• Gegidst bezoek aan het FRAC (hedendaagse kunst) in
Duinkerke
• Avondmaal en overnachting in Calais
Zondag 26 november
• Gegidst bezoek aan Le Familistére in Guise
• Lunch
• Gegidst bezoek aan het Matisse-museum in
Le Cateau-Cambrésis
• Bezoek aan LaM (moderne en hedendaagse kunst) in
Villeneuve d’Ascq

LaM
Het LaM, Museum voor Moderne Kunst, Hedendaagse
kunst en Art brut van Lille-Metropool, is het enige museum van Frankrijk en Noord-Europa waar de hoofdstromingen van de 20ste en 21ste-eeuwse kunst gelijktijdig getoond worden. In twee prachtige gebouwen en een beeldentuin met werken van Alexandre Calder, Pablo Picasso, Eugène Dodeigne... zijn drie prestigieuze collecties uit
de 20ste en 21ste eeuw te zien.
In het geheel zijn er meer dan 4.500 werken, 4.000 m2
tentoonstellingsruimte én de bibliotheek. Het museum
heeft een internationaal bekende collectie van moderne
kunst. Deze is gestart vanuit de schenking die de belangrijke industriële familie, Les Masurel, in 1979 aan Lille
deed. De collectie is door de jaren heen steeds verrijkt en
telt nu werken van Georges Braque, André Derain, Paul
Klee, Henri Laurens, Fernand Léger, Joan Miró, Amadeo
Modigliani, Pablo Picasso, Georges Rouault, enz.
In 1999 ontving het museum van de vereniging Aracine
de grootste collectie van Art Brut die Frankrijk heeft. Hierin zijn de meest beroemde kunstenaars vertegenwoordigd.

Daniel Buren
‘Les trois cabanes éclatées’
Een van de vele topstukken in LaM Villeneuve d’Ascq
PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 275,00 per persoon in een 2-persoonskamer
(bij inschrijving van minimum 25 deelnemers)
• toeslag 1-persoonskamer: € 39,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur
• overnachting in Hotel Ibis Styles Calais Centre
• lunch en avondmaal op zaterdag, lunch op zondag
• toegangen en gidsen
• begeleiding en gidsen door Luc Vanmarcke
Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke uitgaven
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas.
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services, verg. A 5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKultuur Kortenberg
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Iran
Een tip van de sluier

Beeldreportage door Grégory Lewyllie
Vrijdag 1 december
Iran, één land, twee gezichten...
Wij kennen Iran voornamelijk van de media, maar wie er
ooit is geweest, keert huiswaarts met een totaal ander
beeld. Wereldreiziger Grégory Lewyllie was er onlangs
voor de tweede keer en kon met eigen ogen vaststellen
dat er een nieuwe wind waait doorheen het land.
In zijn foto-filmreportage reist hij per fiets en openbaar
vervoer achter de schermen van Iran en laat ons een verrassend mooi en divers land zien. Via prachtige beelden,
aangevuld met passende muziek en een scherpe pen
slaagt hij erin een tip van de sluier op te lichten. Hij zoomt
in op de rijke geschiedenis van het Perzische Rijk en
staat stil bij enkele bijzondere scharniermomenten die tot
op de dag van vandaag hun stempel drukken op het hedendaagse Iran.
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

Our great Mr Handel
Monoloog
Geacteerde muzikale vertelling
door Jos Meersmans

Zondag 17 december
Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna veertig jaar
ben ik de persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Handel, wellicht de meest getalenteerde musicus
die Engeland ooit gekend heeft. Bijna veertig jaar lang
was ik in Londen getuige van zijn strijd, zijn successen en
zijn nederlagen. Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.
Geboren in het Duitse Halle, beleefde hij zijn eerste successen in Hamburg. Een gevecht met de degen getuigt er
van zijn branie. Dan wordt Italië veroverd: Venetië, Firenze, Rome. De Romeinse geestelijkheid is zo onder de
indruk van zijn muziek dat ze de
protestant Handel smeken om
katholiek te worden! Na een tussenstop in Hannover, wordt Londen zijn definitieve verblijfplaats.
De opera kleurt er zijn leven.
Intriges met castraten en primadonna’s zijn niet van de baan.
Tot hij met The Messiah voorgoed de weg vindt naar de spirituele wereld van het oratorium.

Deelname: € 14,00 • leden € 12,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie in de Bib Kortenberg
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba)
Liefst vooraf inschrijven.
Na deze laatste activiteit van het jaar wordt een glas
schuimwijn aangeboden door vtbKultuur Kortenberg.
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Deze sponsors steunen ons!

Dierenartsenpraktijk
Akuut
Leuvensesteenweg 469
3070 Kortenberg
02 751 62 60
Grote Daalstraat 30
1930 Zaventem
02 721 06 10
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Revue Blanche
Jaarlijks aperitiefconcert

daagse muziekwereld en zong Schönbergs Pierrot Lunaire op het festival van Schiermonnikoog en tourde met
het ensemble Ictus en Anne Teresa De Keersmaekers
compagnie Rosas (Drumming van Steve Reich). Haar
fijngevoelige en rijke muzikale persoonlijkheid maakt haar
een veelgevraagde soliste in binnen- en buitenland voor
zowel het symfonisch repertoire als oude muziek. Ze
werkt in dit verband samen met het Brussels Philharmonic
Orchestra, Freiburger Barockorchester, Vlaams Radio
Koor, Symfonieorkest Vlaanderen, Ictus, Oxalys, Zefiro
Torna, Il Gardellino en De Nederlandse Bachvereniging.
Met haar ensemble Revue speelde ze reeds in grote cultuurhuizen als Flagey, Bozar, Concertgebouw Brugge,
deSingel, Amuz, De Bijloke en Opéra de Lille en op prestigieuze festivals zoals Klarafestival Brussel, Klara in de
Singel en Festival van Vlaanderen Gent. Haar eerste
optreden in Opera Vlaanderen was tijdens het middagconcert Minnesang/Meistersang in 2015, in samenwerking met Zefiro Torna. Vorig seizoen debuteerde Lore
Binon bij Opera Vlaanderen met de sopraanpartij van
Mendelssohns Paulus en zong ze eveneens Pamina in
Die Zauberflöte.

Lore Binon, sopraan
Anouk Sturtewagen,harp
Zondag 3 december

Reynaldo Hahn - uit Chansons grises
Chanson d'automne
Tous deux
En sourdine
L'Heure exquise

Anouk Sturtewagen behaalde in juni 2007 haar

Masterdiploma met grote onderscheiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Ze volgde eveneens privéles
in Lyon bij de befaamde Franse harppedagoge Germaine
Lorenzini. Ze behaalde in oktober 2008 een postgraduaat
aan de Royal Academy of Music in Londen.
Anouk participeerde aan talrijke internationale masterclasses en nam eveneens deel aan verschillende internationale wedstrijden.
Zo werd ze in 2006 finaliste in het “3ème Concours International de Harpe” in Rijsel; won ze de tweede prijs op de
Rotary Wedstrijd 2005 in Gent, de eerste prijs op het
“Concours Européen de Musique en Picardie” in 2002 en
werd ze laureate van Jong Tenuto 2003.
Anouk concerteert regelmatig solo en in kamermuziekverband. In januari 2012 trad ze als soliste op met Het Kamerorkest.
Sinds 2004 is Anouk soloharpiste bij het Symfonieorkest
Vlaanderen. Anouk speelde een proefperiode in het
seizoen 2010-2011 in het Royal Opera House Covent
Garden in Londen en blijft er komend seizoen freelancen.
Voor muziekcentrum de Bijloke maakte ze in 2013 de muziektheatervoorstelling “Un ballet réaliste” ism duo Bilitis.

Gabriel Fauré - Une chatelaine en sa tour
(harp solo)
B. Britten - Folk Song arrangements
Lord! I married me a wife
She's like the swallow
Lemady
Bonny at morn
Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Daffdd y Garreg Wen [David of the White Rock)
The false knight upon the road
Bird Scarer's Song
Pauze
Ivor Bertie Gurney
In Flanders
Sleep
Claude Debussy
Arabesque
(harp solo)
Beau soir

Deelname: € 20,00 • leden: € 18,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Inbegrepen: concert, aperitief

Francis Poulenc - A sa guitare
M. Ravel - 5 Mélodies populaires grecques
Le reveil de la mariée
Là-bas, vers l'église
Quel galant m'est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!

Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu in de Oude Abdij tegen € 42,00
Carpaccio van tomaat met grijze garnalen
Hoofdschotel, keuze tussen:
• kabeljauw op Oostendse wijze met pomme duchesse
• parelhoen met jagersaus, kruidig oventomaatje, romanesco en kroketjes
Gegrilde ananas met verse aardbeien, vanille-ijs en pistache

De jonge sopraan Lore Binon begon haar muzikale
loopbaan als succesvolle violiste maar gaandeweg nam
de passie voor de stem de bovenhand. Ze is thuis in het
solo liedrepertoire, muziektheater en concertrepertoire.
Met de rol van Barbarina/Le nozze di Figaro maakte ze
haar operadebuut tijdens een tour met het Freiburger Barockorchester onder leiding van René Jacobs. Ze gaf recitals in het Muziekgebouw aan 't IJ binnen de serie Grote
Zangers en was te gast op het prestigieuze Oxford Lieder
Festival. Lore Binon is eveneens actief binnen de heden-

Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd.
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Nieuwjaarsconcert
Nationaal Orkest van België

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Zondag 7 januari
Het nieuwjaarsconcert van het Belgian National Orchestra
is een uitstekende gelegenheid om in de al te stille periode na de jaarwisseling een aantal swingende en dansbare
werken op het programma te plaatsen. Daarbij mogen de
Weense walsen en polka’s van de Strauss-dynastie natuurlijk niet ontbreken.
• Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28
Richard Strauss
• The Banks of Green Willow
George Butterworth
• Dansen van Galanta
Zoltan Kodaly
• Short Ride in a fast Machine
John Adams
• 3 Dansen (De verkochte bruid)
Bedrich Smetana
• Künstlerleben, op. 316
Johann Strauss (Jr)
• Bahn Frei! Polka-schnell, op. 45
Eduard Strauss
• Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214
Johann Strauss (Jr)
•An der schönen blauen Donau, op. 314
Johann Strauss (Jr)

Dirigent Duncan Ward

Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur)
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 13.29 uur)
13.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten
14.45 uur
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven!

Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
Terugblik activiteiten 2017
Voorstelling programma 2018
Zondag 21 januari
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst waarop wij ons programma 2018 voorstellen.
Wij blikken ook graag terug op het voorbije jaar.
14.00 uur
Terugblik op onze activiteiten 2017 met o.a.
2-daagse Nederland
8-daagse Sicilië
11-daagse Etnisch Albanië
10-daagse Slovenië
5-daagse Venetië
2-daagse Noord-Frankrijk
17.00 uur
Groet van Ann Vannerem, Schepen voor Cultuur (o.v.)
Voorstelling programma 2018
Feestelijke receptie met glaasje schuimwijn en broodjes,
aangeboden door vtbKultuur Kortenberg
Gezellige babbel
Inschrijven op activiteiten
Deelname: € 10,00 • leden slechts € 7,00
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Vooraf inschrijven verplicht en kan tot 17 januari.
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Chili & Paaseiland
Land van uitersten
180 km breed • 4300 km lang

Beeldreportage door Guido Vervoort
Vrijdag 26 januari
Chili, wellicht het land met de meest bizarre vorm ter wereld. Slechts 180 km breed, maar wel 4300 km lang, van
Peru en Bolivia in het noorden, tot Vuurland in het zuiden…
Van noord naar zuid reizen we door de Atacama-woestijn,
de droogste woestijn ter wereld; langs griezelige, verlaten
spookstadjes (voor de sfeer in zwart-wit weergegeven),
de grootste open kopermijn ter wereld met reusachtige
vrachtwagens, sfeervolle indianendorpjes met o.a. indianen-mummies, bizarre maanlandschappen, regenwoud,
tot het eenzame Patagonië met het schitterende Nationaal Park “Torres del Paine”: een door gletsjers en meren
doorsneden woeste bergwereld.
Op bijna 4000 km afstand van de Chileense kust ligt het
piepkleine Paaseiland. Het behoort sinds 1888 staatkundig tot Chili.
Een plekje met een paradijselijke Polynesische sfeer,
maar vooral bekend om zijn honderden, overal over het
eiland verspreid, liggende en staande raadselachtige stenen beelden…

Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

Danscursus
Geen show, geen acrobatie,
geen competitie, geen
medailles, …alleen maar een
gezonde portie plezier!
Maandag • 22 januari kennismakingsles • 20.00 uur
Maandag • 29 januari nieuwe lessenreeks • 19.00 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 40 jaar
tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’:
quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha,
jive (swing), disco-swing en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Meergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur

En wat kost het?
Cursus 14 weken:
€ 103,00
Leden vtbKultuur:
€ 98,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00
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Protestantisme
Luther geloofde vast in het bestaan van de duivel en zijn
macht. Eens op de Wartburg, in een ogenblik van geestelijke
aanvechting, gooide hij zijn inktpot naar de kop van de duivel. Op de muur van Luthers studeerkamer kon men eeuwenlang de sporen ervan zien.

Te Münster richtten de wederdopers met ware geestesverdwazing hun “Nieuwe Jeruzalem” op.
Polygamie en communisme werden door het volk in praktijk
gebracht. Zo werd een religieuze en socialistische utopie er
voor korte tijd werkelijkheid.

Na het Nieuwe Testament in het Duits te hebben vertaald zal
Luther ook het Oude Testament vertalen in de volkstaal. Dit
gebeurde te Wittenberg. Hij bleef heel zijn leven lang bezig
met het verbeteren van zijn vertalingen. Als bekroning van
deze evolutie publiceerde hij in 1534 zijn Duitse vertaling van
de volledige bijbel.

Twaalf maanden lang hielden de wederdopers stand, belegerd door de legers van de naburige vorsten, zowel protestanten als katholieken.
Op 24 juni 1535 maakte een bestorming der stad een einde
aan deze vlaag van collectieve waanzin. De verovering van
Münster deed hun leer niet helemaal verdwijnen. De Friese
gewezen pastoor Menno Simons kon de beweging nieuw
leven inblazen, nu evenwel met afzwering van geweld.

In verband met de Lutherbijbel is er de legende dat Luther
zelf zou hebben gezegd: “Als ik wist dat Christus morgen
terug zou komen, zou ik vandaag nog een appelboompje
planten”. Het enige probleem is dat er geen enkel bewijs bestaat dat Luther dit ooit gezegd heeft.

Rond 1550 waren ze in de Nederlanden in Zuid en Noord de
leidende reformatorische beweging. Omstreeks 1555 ontstond er een hevige rivaliteit met de opkomende calvinisten.
De wederdopers vertrokken dan naar de Nieuwe Wereld. Nu
zijn ze in de U.S.A. nog altijd gekend als de mennonieten.

Wereldwijd hebben vrome protestanten vijfhonderd jaar lang
appelaars geplant. Ook katholieken hebben veel bomen geplant, waaronder heel wat appelaars. God heeft het niemand
kwalijk genomen.
Het optreden van Luther had ook buiten de kerkruzie grote
gevolgen. Thomas Münster was eerst een aanhanger van
Luther. In Thüringen zweepte hij het boerenvolk op met zijn
preken over een rijk van gerechtigheid en liefde, volgens de
goddelijke wil. Maar daarvoor moesten eerst de bozen worden uitgeroeid.

In Duitsland was er in 1526 de Rijksdag te Spiers. Ferdinand,
broer van de keizer en tevens zijn plaatsvervanger, hield vast
aan het Edict van Worms. Er kwam een soort van wapenstilstand. De Rijksdag besliste dat elke landvorst in afwachting
van een nationaal concilie, de vrijheid kreeg om te handelen
naar zijn geweten. De aanhangers van Luther maakten hiervan gretig gebruik om hun hervorming door te zetten. Drie
jaar later, in 1529, was er in Spiers weer een Rijksdag. Ferdinand probeerde in naam van de keizer het besluit van 1526,
waarbij de vorsten vrijheid van handelen kregen in godsdienstzaken, in te trekken.

In 1523 ontstonden de eerste gevallen van opstandigheid.
De rebellie verbreidde zich over geheel Zuid-Duitsland. Hun
eisen werden vervat in de “Twaalf artikelen van de boeren”.
Kloosters en kastelen werden in de as gelegd. Graven, hertogen en keurvorsten wilden met de opstandelingen onderhandelen. De boerenopstand sloeg over in terreur.

Er werd protest aangetekend door zes landvorsten en enige
steden, waardoor de aanhangers van het nieuwe geloof de
naam protestanten kregen. In 1530 kwam er een breuk tussen de protestanten en katholieken. Keizer Karel had te
Augsburg weer een Rijksdag samengeroepen waarbij hij zelf
aanwezig was.

Luther riep om tegen deze moorddadige opstandelingen op
te treden. In 1525 schreef hij “Wider die räuberischen und
mörderischen Rotten der Bauern”. Het leverde hem de steun
van de vorsten en adel op. Zijn hervorming werd hierdoor
gered.

Filip Melanchton trad op in Luthers naam. Het theologisch
debat, waarbij Melanchton de “Augsburgse Confessie” voorlas, kon slechts beide partijen in hun geloof versterken. De
protestantse vorsten verlieten de vergadering. Daarop bereidden de protestantse vorsten zich op een onvermijdelijk
geachte oorlog voor.

Op 15 mei 1525 leden de opstandelingen een verpletterende
nederlaag bij Frankenhausen. Münster werd onthoofd. De
boerenkrijg had schrikwekkende gevolgen. Meer dan
100.000 doden vielen er te betreuren in Duitsland.
Een andere afdeling van het protestantisme, de wederdopers, dook op in Zwitserland anno 1525. De eerste volgelingen vatten de lutherse prediking naar de letter op. Waartoe
waren kerk en staat ook nodig? Het naleven van de bijbel
was nodig voor het zieleheil. Maar ook voor de relaties van
mens tot mens was het voldoende, zo meende men.

In 1531 sloten zij zich te Schmalkalden aaneen met de steun
van een aantal steden. De keizer, die nog steeds in oorlog
was met Frankrijk, zou hierop toegeven. In 1532 vaardigde
hij het Bestand van Neurenberg uit. In afwachting van een
concilie of de volgende vergadering van de Rijksdag verbood
de keizer elke godsdienstoorlog. De confessionele splitsing
bleef een grondkenmerk van de verdere geschiedenis van
Duitsland.

Ulrich Zwingli (1484–1531), pastoor van Glaris in Zwitserland, was een van hun leiders. Hij sneuvelde in de Slag van
Kappel in 1531. De wederdopers vertrokken dan naar de
Nederlanden. Vooral in Holland hadden ze veel aanhangers.
Vandaar zouden ze naar Duitsland trekken.

Giulio de Medici werd in 1523 tot paus gekozen en is gekend
als paus Clemens VII. De nieuwe paus kwam op de onzalige
gedachte om de macht van de keizer te beknotten. Hij sloot
een bondgenootschap met de Franse koning in oktober
1524. In februari 1525 versloeg keizer Karel de Fransen te
Pavia, waarbij de Franse koning Frans I gevangen werd genomen. Vervolgens trok de keizer op naar Rome.

In 1534 vertrokken de wederdopers uit Amsterdam en omgeving. Ze wilden van een opstand te Münster tegen de bisschop ervan gebruik maken om daar het “Koninkrijk Gods” te
stichten.
Wellicht heeft geen ander tijdstip in de geschiedenis zo treffend aangetoond hoe ver de hartstochten, de godsdienstige
dweperij en de hoop op gerechtigheid in de samenleving het
volk konden meeslepen.

Op 6 mei 1527 viel de stad in de handen van de keizerlijke
huursoldaten. De stad werd geplunderd en er speelden zich
gruwelijke barbaarse taferelen af. De paus verschanste zich
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Protestantisme
in de Engelenburcht maar gaf zich op 5 juni over. Hij werd
zeven maanden gevangen gehouden tot zijn losgeld betaald
werd. Op 6 december 1527 kwam de paus vrij en hij vluchtte
naar Orvieto. In oktober 1528 liet de keizer hem terugkomen
naar Rome. Op 29 juni 1529 sloten de paus en de keizer de
Vrede van Barcelona. Op 24 februari 1530 werd Karel door
de paus te Bologna tot keizer gekroond.

definitief verslagen en Genève werd een onafhankelijke republiek.
Guillaume Farel (1489–1565), een Fransman, kon Calvijn
overtuigen in Genève te blijven. In 1536 schreef Calvijn er
zijn “Institutio Christianae Religionis”. Hierbij verkondigde hij
zijn leer van predestinatie en ook het recht van verzet tegen
een tirannieke vorst, die doof bleef voor hen die het “Ware
Woord” verkondigden.

Keizer Karel maakte van de verzoening gebruik om bij de
paus aan te dringen op een concilie dat de eenheid in de
Kerk zou herstellen. Het is ontzettend vast te stellen dat de
paus doof bleef voor de waarschuwingen van de keizer op
een ogenblik dat duizenden christenen Rome de rug toekeerden.

Het Consistorie, een vergadering van predikanten en leken,
oefende het toezicht op de republiek uit. Genève werd alzo
de “heilige stad” der calvinisten. In 1559 werd de Geneefse
Academie gesticht, een soort van seminarie voor de opleiding van predikanten en het organiseren van nieuwe calvinistische kerken. De democratische van bovenaf opgelegde
kerkorde van Calvijn bevorderde in sterke mate de uitbreiding van het calvinisme.

Bij gebrek aan concilie moest keizer Karel zich op 8 april
1530 tevreden stellen met de Rijksdag van Augsburg. Maar
ook daar kon de eenheid van geloof niet worden hersteld. De
beroemde “Augsburgse Confessie” maakte de tegenstellingen alleen maar scherper.

De reactie van Rome tegen het opkomende protestantisme
was het Concilie van Trente, dat plaats vond van 1545 tot
1563 om het tij te doen keren. Als gevolg van het Concilie
van Trente verscheen in 1566 de eerste catechismus. Eeuwenlang zullen kinderen hiermee kennis maken door het uit
het hoofd leren van de inhoud. Voor velen zou de “lange
vraag” over het huwelijk een echte marteling blijven.

Na het Verdrag van Crespy in 1544 met Frankrijk had keizer
Karel de handen vrij om tegen de protestantse Duitse vorsten op te treden. Op 24 april 1547 leed het Schmalkadische
Verbond in de Slag bij Mühlberg een verpletterende nederlaag. Maar de overwinning van de keizer joeg zijn bondgenoten veel angst aan . De vorsten vreesden hun vorstelijke autonomie te verliezen en onder het juk van Karel V te komen.
Die kon hen dan een “Spaanse Slavernij” opleggen. Ze riepen de hulp in van de Franse koning Hendrik II. Zo redde
Frankrijk nogmaals het lutheranisme. Het lutheranisme
zwermde uit naar de grenslanden. In 1527 dwong koning
Gustaaf Wasa van Zweden het volk tot het lutheranisme over
te gaan. Er ontstonden talrijke opstanden hiertegen tot ze in
1543 hardhandig werden onderdrukt.

Op 18 augustus 1572 was Hendrik van Bourbon, koning van
Navarra, te Parijs om er te huwen met Margaretha van Valois, dochter van Karel IX, koning van Frankrijk. Margaretha
was katholiek maar Hendrik was calvinist. Dit zinde de koningin-moeder Catharina de Medici en haar bondgenoten niet.
Ze kregen ook koning Karel IX op hun hand. In de nacht van
23 op 24 augustus 1572 greep dan de beruchte
“Bartholomeusnacht” plaats. Onder de calvinisten werd er
een waar bloedbad aangericht met 3.000 doden als gevolg te
Parijs. Om de gemoederen te bedaren zweerde Hendrik het
calvinisme af. Maar het hielp niet. In alle grote steden van
Frankrijk werden er in september meer dan dertigduizend
mensen vermoord.

In Denemarken had koning Christiaan II (1513–1523) de protestanten begunstigd. Onder Christaan III werd het lutheranisme tot staatsgodsdienst verklaard. Noorwegen en IJsland,
die onder het bestuur van de Noorse koning stonden, zouden
volgen. In IJsland zou bisschop Jan Aresson als tegenstander sterven op het schavot.

In 1574 stierf koning Karel IX en hij werd opgevolgd door zijn
broer Hendrik III. Deze was op dat ogenblik koning van Polen. Hij deed afstand van de Poolse troon en werd koning
van Frankrijk als koning Hendrik III, uit het geslacht van Valois. Hendrik van Navarra begreep dat hij geen kans meer
maakte om koning van Frankrijk te worden en werd terug
calvinist. Koning Hendrik III wil voorkomen dat de koning van
Navarra een burgeroorlog ontketende en kondigde het Edict
van Beaulieu af. Dit edict verleende de calvinisten vrijheid
van godsdienst, behalve in Parijs. Het kon niet baten en een
lange godsdienstoorlog brak uit. In 1585 deed paus Pius V
Hendrik van Bourbon in de kerkban. Dit was olie op het vuur
van wat de Drie–Hendriken-oorlog werd genoemd.

Ook in Frankrijk was het in de Kerk onrustig. Reeds in 1515,
dus voor Luther, had Lefèvre d' Etaples (1450 -1537) zijn
boek “Cenacle de Meaux” geschreven waarin hij als hervormer optrad. Een leerling van hem, Louis de Berquin, werd
hofprediker. Marguerite, zuster van de Franse koning en tevens koningin van Navarra, beschermde Lefèvre d' Etaples.
In haar vorstendom zou Lefèvre rustig zijn laatste jaren slijten.
De Franse koning Frans I had sympathie voor de hervormers
en bood aan de humanist Erasmus een leerstoel aan in het
Collège de France. Ook staat vast dat de koning het perkament heeft weerhouden om tegen de ketterijen op te treden.
Anderzijds was het wel zo dat de koning er niet aan dacht
om een conflict met de paus uit te lokken. In 1516 had hij
met paus Leo X een concordaat gesloten dat hij in geen geval in gevaar wilde brengen. Hierbij had de koning het recht
bekomen om bisschoppen en kloosterabten te benoemen.

Op 23 december 1584 werd Hendrik de Guise, kroonpretendent en hoofd van de katholieke Ligue, vermoord. Op 1 augustus 1589 werd koning Hendrik III te Saint–Cloud neergestoken door Jacques Clément, een fanatieke dominicaan.
Op 2 augustus stierf koning Hendrik III nadat hij verklaard
had dat hij Hendrik van Navarra als opvolger wilde.

In 1509 werd in Noyon Jean Calvijn geboren; hij stierf in
1564. Deze Fransman werd als kerkhervormer bekend. Om
aan vervolging te ontsnappen ging Calvijn in 1534 in ballingschap naar Zwitserland. In Genève was er in 1526 een opstand uitgebroken tegen de hertog van Savoye.

Er brak terug een lange strijd los tussen protestanten en katholieken. Deze laatsten kregen steun van de Spaanse koning Filips II. Het Spaanse leger, onder leiding van Alexander
Farnese, slaagde er in september 1590 in om de belegering
van Parijs te doorbreken. Maar de militaire operaties boden
geen uitweg. Er werd dan naar een politieke oplossing gezocht. Aan Hendrik van Navarra werd de voorwaarde gesteld

De ”eedgenoten” van Genève riepen hierbij de hulp in van
Bern, dat protestants geworden was. In 1536 werd de hertog
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dat hij terug katholiek zou worden indien hij koning van
Frankrijk wilde worden.

in het kot opgesloten blijven. Keizer Karel liet de hervormers
hard aanpakken. Luther verheerlijkte beide augustijnen. Hij
schreef een brief hierover “An die Christen ym Nidder land”.
Ook zijn eerste lied “Eyn newes lyed wir haben an, das wald
got unser herre ...” werd aan de beide paters opgedragen.

Hendrik antwoordde met zijn beroemde woorden: “Paris vaut
bien une messe”. Op 27 februari 1594 werd hij koning Hendrik IV, uit het geslacht van de Bourbons, te Chartres gekroond als koning van Frankrijk. Met het Edict van Nantes op
13 april 1598 werd de katholieke godsdienst erkend als
staatsgodsdienst en de calvinisten vrijheid van eredienst gegarandeerd.

Nicolaas van der Elst, een geboren Brusselaar, was pastoor
van de Antwerpse Sint -Jacobskerk. Hij reisde naar Wittenberg waar hij in 1525 verbleef. Op 13 juni 1525 was hij getuige van het huwelijk van Luther met Katharina von Bora (1499
–1552). Wie daar ook bij dit huwelijk aanwezig was, was koning Christiaan II van Denemarken, die lutheraan geworden
was. Deze koning was gehuwd met Isabella van Oostenrijk,
zuster van keizer Karel. Koning Christiaan verbleef van 1526
tot 1528 te Lier in ons land.

De beroemde uitspraak “Paris vaut bien une messe” van
Hendrik IV zal in ons land eeuwen later in herinnering komen. Koning Leopold III huwde met de Zweedse prinses Astrid, een lutheraanse protestante. Na enkele jaren huwelijk
ging Astrid over naar de katholieke godsdienst. Als commentaar hierop verklaarden de Franstaligen” Bruxelles vaut bien
aussi une messe”.

Katharina von Bora werd op vijfjarige leeftijd naar de kloosterschool van Brehna gestuurd. Op haar zestiende legde ze
haar kloostergeloften af. In de Paasnacht van 3 op 4 april
1523 liep ze met enkele andere nonnen uit het klooster weg.
Uit haar huwelijk met Luther in 1525 kreeg ze zeven kinderen.

In België waren er toen weinig protestanten. De enige protestantse gemeenschap, die onafgebroken van de 16de
eeuw tot heden opklimt, bevindt zich te Sint-Maria-Horebeke.
Daar in de Geuzenhoek hebben ze hun eigen parochiekerk.
De geschiedenis van de kerkhervormers in ons land begon,
voor Luther, met Wessel Gansfoort, overleden in 1489. Hij
had weinig invloed omdat de drukkunst toen niet ontwikkeld
was. In 1522, ten tijde van Luther, werd zijn werk wel gedrukt
en verspreid. Daardoor is zijn naam en werk tot ons gekomen.

De Antwerpse drukker Jacob van Liesveldt liet in 1526 zijn
beroemde en geïllustreerde Liesveldt-bijbel verschijnen. Dit
boek omvatte zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
Maar op 14 maart 1527 liet keizer Karel zijn plakkaat afkondigen waarbij iedereen die ketterse boeken in zijn bezit had, de
doodstraf zou krijgen. Liesveldt zou als slachtoffer van deze
maatregel onthoofd worden.

In 1519 werden de stellingen van Luther door de theologen
van de Leuvense Hogeschool veroordeeld. De Nederlandse
vertalingen werden toen al gedrukt in Antwerpen en Leiden.

In 1543 traden de theologen te Leuven hard op. Op 5 juni
1543 werden Jan Schats, Jan Vicart, Antonis van Roesmale
en Catharina Metsijs te Leuven terechtgesteld.

Op 25 juli 1521 was keizer Karel in Gent, zijn geboortestad.
Toen werden daar in zijn aanwezigheid op de Vrijdagmarkt
meer dan driehonderd lutherse boeken verbrand. Het hoge
aantal boeken is te verklaren door de opgang van de drukkunst. Eveneens in 1521 vertrokken drie augustijnenpaters
uit Antwerpen. Dat waren Jacobus Spreng, Hendrik van Zutphen en Lambert van Thoren. Zij gingen naar Wittenberg
studeren en behoorden tot dezelfde kloosterorde als Luther.

Door de tegenstand van de keizer zullen de lutheranen bij
ons niet doorbreken. Maarten Luther zelf stierf in 1546. Vanaf 1550 zullen de wederdopers de leidende rol spelen. Maar
vanaf 1555 deed de invloed van de calvinisten zich gelden.
Onder hun invloed greep in 1566 de Beeldenstorm plaats,
wat tot een reactie van koning Filips leidde. Filips stuurde de
hertog van Alva naar de Nederlanden. Deze zou met “ijzeren
hand” optreden. De graven van Egmont en Hoorn liet hij te
Brussel in 1568 terechtstellen.

Deze studiereis naar Wittenberg, de stad van Luther, kwam
verdacht over. In 1523 werden zestien Antwerpse augustijnen gevangengenomen. De prior en twee confraters werden
door Leuvense theologen naar Brussel voor onderzoek overgebracht.

De protestanten kwamen in opstand tegen het tirannieke
optreden. Hun verzet zou leiden tot de scheuring der Nederlanden, tussen Noord en Zuid. Op 1 april 1572 veroverden
de watergeuzen, onder leiding van Bloys van Tralong, het
stadje De Briel. Dit feit wordt hedendaags nog herdacht met
het rijmpje: “Op 1 april verloor Alva zijnen bril”.

Op 1 juni 1523 werd Frans van der Hulst tot pauselijk kettermeester aangesteld. De gevolgen waren snel zichtbaar. Op 1
juli 1523 werden de augustijnen Hendrik Vos en Jan van Esschen te Brussel op de Grote Markt levend verbrand. Lambert van Thoren, hun collega, zou te Brussel nog vele jaren

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.

Chris Van Tichelt

info@idelica.be
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Middagconcert
Nationaal Orkest van België

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Zondag 28 januari
Hugh Wolff, leiding – Steven Isserlis, cello
Programma:
The Unanswered Question
Charles Ives
Concerto voor cello en orkest nr. 2, Hob.VIIb:2
Joseph Haydn
Also sprach Zarathustra, op. 30
Richard Strauss
Voor Haydns technisch uitdagende Tweede celloconcerto, een van de grote werken op het repertoire, hebben we
de Engelse virtuoos Steven Isserlis te gast. Charles Ives
stelt zich de grote levensvragen en van Richard Strauss
horen we een van zijn bekendste melodieën, gemeengoed geworden door de film 2001: A Space Odyssey.
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur)
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 13.29 uur) 13.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten 14.45 uur
Keycard vtbKultuur >Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven!

De Vogelhandelaar
Operette van Carl Zetter

Voor hem staat het nu vast dat het ‘boerenmeisje’ dan zijn
bruid moet worden. Intussen denkt de keurvorstin dat
Christel inderdaad met haar echtgenoot samen is geweest. In het zomerpaleis van de keurvorst valt Stanislaus
door de mand. Adam eist van hem dat hij met Christel
trouwt, omdat hij er zeker van is dat zij door hem is verleid. Als het hem later duidelijk wordt dat er tussen hen
niets is voorgevallen, en wanneer hij er bovendien achter
komt wie het ‘boerenmeisje’ in werkelijkheid is, verzoent
hij zich met Christel.

door het Vlaams Muziek Theater
in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
Zaterdag 3 februari
De keurvorst beveelt Baron Weps een jachtpartij te organiseren. Maar Weps komt echter tot de ontdekking dat de
boeren alle wilde zwijnen gestroopt hebben. Hij is bereid
dit door de vingers te zien maar dat kost de boeren een
flinke som geld. Voor de jacht zullen tamme zwijnen worden gebruikt! Weps kan het geld goed gebruiken want hij
moet voor de zoveelste keer de schulden van zijn neef
Stanislaus betalen. Als de keurvorst de jachtpartij afgelast, neemt Weps het besluit om zijn geld niet mis te lopen. De jachtpartij zal gewoon doorgaan. Stanislaus moet
dan de rol van keurvorst op zich nemen. De vogelhandelaar Adam uit Tirol wil met Christel trouwen, de vrouwelijke postbode, maar dat is geen reden voor hem om niet
met een aardig boerenmeisje te flirten. Natuurlijk weet hij
niet dat zij de keurvorstin Marie is, die vermoedt dat haar
man een slippertje maakt en hem daarbij wil betrappen.
Christel stelt Adam voor om bij de keurvorst naar een
goede betrekking te solliciteren. Adam is niet erg enthousiast want hij kent de reputatie van de keurvorst op het
punt van vrouwen. Maar Christel gaat toch naar de keurvorst toe, in werkelijkheid dus Stanislaus. Adam wordt
hier zo kwaad om dat hij niets meer van haar wil weten.

Deelname: € 46,00 • leden € 42,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de beste
plaatsen in de schouwburg
Vertrek
Zaventem, bushalte Kerkplein
18.15 uur
Nossegem, bushalte centrum
18.25 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
18.30 uur
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde
18.40 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
18.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
18.50 uur
Vooraf inschrijven.
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Groepsfoto aan de smeltoven (ijzererts) in Železniki
Škofja Loka
Treintje in de grotten van Postojna
Rijkunst met de paarden in Lipica
Groepsfoto aan de zoutmijnen in Pïran
Hoofdstad Ljubljana
Herdersdorp Velika Planina

Terugblik
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1 Stationsproject Gent
2
3
4
5

11-daagse Etnisch Albanië
Budva in Montenegro
Folklore in Cetinje, Montenegro
Patriarchaat van Pec, klooster in Kosovo
Sarena-Džamijamoskee in Macedonië

6 Gezellige BBQ
7 Culturele Brusselwandeling ‘Ter Kameren’
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