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Nieuws

Inhoud

SICILIË, ITALIAANSE SCHATKAMER
Deze 8-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. prof. dr. Jan Vaes,
van zondag 2 tot en met zondag 9 april 2017, is ondertussen volzet, tenzij er annulaties komen natuurlijk. Interesse? Wij leggen een wachtlijst aan.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Nieuwjaarsconcert Bozar
Argentinië, filmreportage
Nieuwjaarsbijeenkomst
Danscursus
Initiatie wijnproeven
Guggenheim Full Abstraction
Anthuriumkwekerij
100 jaar De Stijl, lezing
De Lustige Boer, operette
Picasso. Sculpturen
Matineeconcerten Bozar
Sicilië, lezing
Monumentenuitstap
Sydney & The Blue Mountains, beeldreportage
Rioja, wijnavond
Hohe Messe, Bach
Dansfeest met orkest
Nederland, 2-daagse
Passieconcert Heinrich Schütz
Cuba & Ladakh, beeldreportage
Roséwijnen, wijnavond
KnipoogDag Mechelen
Toots Thielemans, culturele wandeling
Vietnam, beeldreportage
Keukenhof
Chablis & champagne, 4-daagse
Moskou, door Evarist Maes
Deelnemingsformulier
Slovenië, 10-daagse

HET ALBANESE VOLK.
EÉN VOLK… VIJF WERELDEN?
Het programma van deze 11-daagse vtbKultuur-trip, o.l.v.
Wim Vanhoorne, van vrijdag 16 tot en met maandag 26
juni 2017, is ondertussen klaar. De reis loopt door NoordAlbanië, Zuid-Montenegro, Kosovo, West-Macedonië en
Noord-Griekenland.
De inschrijvingen lopen binnen. Onze mooie programmabrochure wordt op vraag graag toegestuurd.
100 JAAR RUSSISCHE REVOLUTIE
100 JAAR DE STIJL
Daarrond bouwen wij het programma van onze 2-daagse
vtbKultuur-trip naar Nederland. Prof. dr. Tamara Ingels is
onze gids. Dit is de 100ste meerdaagse uitstap van
vtbKultuur Kortenberg. Maak dat mee!
DANSCURSUS: MANNEN GEVRAAGD
In januari start onze 85ste danscursus . Onder de geïnteresseerden zonder danspartner zijn er steeds meer vrouwen dan mannen. Interesse om de danscursus te volgen?
Kom dan naar onze opendeuravond, maar zeker naar de
kennismakingsles.
KEYCARD
Wie vanuit Kortenberg, Nossegem of Zaventem samen
met de trein naar Brussel spoort (culturele wandelingen,
concerten Bozar, tentoonstellingen, …) kan gebruik maken van onze KeyCard. Een enkele rit kost hiermee
slechts € 2,10 (heen en terug dus € 4,20).
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Benieuwd naar ons jaarprogramma 2017?
Kom dan naar onze Nieuwjaarsbijeenkomst en schrijf als
eerste in op onze activiteiten.
Foto op bladzijde 1: Victory Boogie Woogie, het laatste schilderij van Piet Mondriaan, dat wij zullen bewonderen in het Gemeentemuseum in Den Haag tijdens onze 2daagse reis naar Nederland op 11 en 12 maart.

TERUGBLIK
In deze uitgave geen ‘Terugblik’ wegens plaatsgebrek.
Foto’s van (bijna) alle activiteiten ziet u op 15 januari!

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
46ste jaar, nr 1 • januari, februari, maart 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
€ 117,00
Als tweede wagen
€ 90,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 169,00
Als tweede wagen
€ 142,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 82,00
Annulatiepakket
vanaf € 136,00
Bijstandspakket
vanaf € 204,00
Vakantiepakket
vanaf € 190,00
Multipakket
vanaf € 312,00

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
8 januari

Nieuwjaarsconcert, Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Vrijdag
13 januari

Argentinië
Filmreportage door Edgard Jespers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
15 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Terugblik 2016 • Programma 2017

OC Berkenhof
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Vrijdag
20 januari

Danscursus
Opendeuravond

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
23 januari

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Dinsdag
24 januari

Initiatie wijnproeven
Basiscursus, lessenreeks van 4 avonden

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Donderdag
26 januari

Guggenheim Full Abstraction
Tentoonstelling in het ING Art Center Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
28 januari

AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij
Gegidst bezoek

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zondag
29 januari

Guggenheim Full Abstraction
Tentoonstelling in het ING Art Center Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Maandag
30 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Vrijdag
3 februari

De Stijl
Lezing door prof. dr. Tamara Ingels

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
4 februari

De Lustige Boer (Der Fidele Bauer) van Leo Fall
Operette in Heist-op-den-Berg (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur

Donderdag
9 februari

Picasso • sculpturen
Tentoonstelling in Bozar Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
19 februari

Middagconcert, Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Dinsdag
21 februari

Europa’s warmste broeinest, cultuurgeschiedenis Sicilië
lezing door prof. dr. Jan Vaes

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
24 februari

Sydney & The Blue Mountains
Beeldreportage door Joris De Voogt

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
25 februari

Monumentenuitstap
Antwerpen (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.45 uur

Zondag
26 februari

Picasso • sculpturen
Tentoonstelling in Bozar Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur
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Activiteitenkalender
Dinsdag
28 februari

Rioja
Wijn(proef)avond begeleid door Rudi Jans

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
3 maart

h Moll Messe door Hildebrandt Consort
Dominicanenkerk Brussel (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.50 uur

Zaterdag
4 maart

Dansavond
Live Band van DSO Music

GC Colomba
Kortenberg

20.30 uur

Zaterdag
11 maart

100 jaar geleden: De Stijl, Russische Revolutie
2-daagse Nederland (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Zondag
19 maart

Passieconcert Heinrich Schütz
LUCA Kamerkoor en Atelier Oude Muziek

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Vrijdag
24 maart

Cuba & Ladakh
Beeldreportages door Guido Boeken

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
26 maart

KnipoogDag
Mechelen (gratis bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.15 uur

Dinsdag
28 maart

De betere roséwijnen
Wijn(proef)avond begeleid door Kaat Daan

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
2 april

Sicilië, Italiaanse schatkamer
8-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. prof. dr. Jan Vaes

Luchthaven
Zaventem

04.00 uur

Zondag
23 april

Middagconcert, Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Donderdag
27 april

Toots Thielemans
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
28 april

Vietnam
Beeldreportage door Paul Coessens

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
29 april

Keukenhof
In het teken van De Stijl (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.20 uur

Zondag
30 april

Toots Thielemans
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
13 mei

Chablis en Champagne
4-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Marc Niemegeers

OC Berkenhof
Kortenberg

07.00 uur

Vrijdag
16 juni

Het Albanese volk, één wereld… vijf werelden?
11-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Wim Vanhoorne

Luchthaven
Zaventem

12.00 uur

Vrijdag
18 augustus

Slovenië, de zuidkant van de Alpen
10-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Mieke Opsommer

Luchthaven
Zaventem

09.30 uur

Maandag
25 september

Venetië en de Biënnale
5-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Lea Nys

Luchthaven
Zaventem

07.45 uur
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Nieuwjaarsconcert
Nationaal Orkest van België

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Zondag 8 januari
Programma:
Werken van Johann Strauss (Jr)
Werken van Joseph Lanner
Werken van Franz von Suppé
Wat zou Nieuwjaar zijn zonder de Weense walsen van de
Straussdynastie?
Met hun zwierige melodieën en flukse driekwartsmaat
geven ze de toon aan in een gevarieerd concert.
Het geheel staat onder leiding van Martin Sieghart, een
specialist van het genre. Hij is namelijk een van de vaste
dirigenten van het Wiener Johann Strauss Orchester, ooit
opgericht door Eduard Strauss II, een directe nazaat.
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II
i.p.v. € 34,00 (50% korting voor vtbKultuur)
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 13.28 uur)
of Paleis voor Schone Kunsten

13.15 uur
14.45 uur

KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

Martin Sieghart, dirigent

Argentinië
Van kleurrijke canyons
via bruisende watervallen
naar de schitterende gletsjers

In de “Full High Definition” film bezoeken we de hoofdstad
Buenos Aires, het droge noorden rond Salta met kleurrijke
canyons en typische indianendorpjes, de wijngebieden
van Cafayate, het subtropisch gebied met de de Iguazú
watervallen op Argentijns en Braziliaans grondgebied, het
zuiden met Ushuaia, Vuurland en het gletsjergebied rond
El Calafate met o. a. de Perito Moreno gletsjer.

Filmreportage door Edgard Jespers

Vrijdag 13 januari • OC Berkenhof
Argentinië, een Spaanstalig land gelegen in het zuiden
van Zuid-Amerika, tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan met ongeveer 42 miljoen inwoners,
heeft een oppervlakte van 2,8 miljoen km² en is het grootste van de Spaanstalige landen. Het was gedurende drie
eeuwen een Spaanse kolonie en is sinds 1816 onafhankelijk. Argentinië claimt de Falklandeilanden, ZuidGeorgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden en een deel
van Antarctica. Buenos Aires is de hoofdstad met zo’n 3
miljoen inwoners.
Argentinië kan best in drie delen verdeeld worden. Het
rotsachtige Andesgebergte langs de westelijke grens met
Chili, met de Aconcagua als hoogste punt (6962 m). De
vruchtbare vlaktes van de pampa's in de noordelijke helft
van het land. Het licht geaccidenteerde plateau van Patagonië in de zuidelijke helft tot aan Vuurland.
Het klimaat is subtropisch in het noorden, overwegend
gematigd droog in het westen en koel, guur tot subAntarctisch in het zuiden.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
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Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
Terugblik activiteiten 2016
Voorstelling programma 2017
Zondag 15 januari
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst waarop wij ons programma 2017 voorstellen.
Wij blikken ook graag terug op het voorbije jaar.
14.00 uur
Terugblik op onze activiteiten 2016 met o.a.
4-daagse ‘Met de fiets door Kopenhagen’
10-daagse ‘Zuid-Noorwegen, het land van de trollen’
5-daagse ‘Sachsen-Anhalt, culturele schat van Duitsland’
5-daagse ‘San Sebastian en Bilbao’, …
En onze verschillende daguitstappen en andere activiteiten.
17.00 uur
Groet van Ann Vannerem, Schepen voor Cultuur (o.v.)
Voorstelling programma 2017
Feestelijke receptie met glaasje schuimwijn en broodjes,
aangeboden door vtbKultuur Kortenberg
Gezellige babbel
Inschrijven op activiteiten.
Deelname: € 10,00 • slechts € 7,00 voor leden en voor
wie zich in 2016 vooraf inschreef op een activiteit.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Vooraf inschrijven tot en met 11 januari.

Danscursus
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier!
En wat kost het?

Vrijdag 20 januari • opendeuravond • 20.00 uur
met dansdemonstraties ‘alle dansen’

Cursus 14 weken: € 99,00
Leden vtbKultuur: € 94,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 23 januari • kennismakingsles • 20.00 uur
met gratis les
Maandag 30 januari • nieuwe lessenreeks • 19.00 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert 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
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Initiatie wijnproeven
Basiscursus

door Marc Niemegeers
Dinsdagen
24 en 31 januari, 7 en 14 februari
Wijn proeven leert u met plezier!
Iedere avond
• begint met een stukje theorie*
• trachten we geuren te herkennen
• worden vier wijnstreken nader bekeken**
• worden vier wijnvariëteiten besproken
• leren we vier wijnen analytisch proeven
* de druif • het maken van wijn • factoren die de wijn beïnvloeden • degusteren van wijn • wijnen en gerechten •
wijn bewaren…
** Champagne (F) • Bordeaux (F) • Bourgogne (F) • Rhône (F) • Duitsland • Italië • Spanje • Portugal • Verenigde
Staten • Argentinië • Chili • Zuid-Afrika • Australië • NieuwZeeland • Oostenrijk • België
Deelname: € 88,00 • leden vtbKultuur € 79,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

Guggenheim Full Abstraction
Uit de Guggenheimcollecties

KLEINE
GROEP

scène van de werken in een decor met kleurig textiel dat
de bezoeker even vervreemdt van het hectisch gewoel
van de huidige samenleving en hem plaatst in een onwezenlijk decor, oog in oog met de meesterwerken.

ING Art Center, Brussel
Donderdag 26 januari
Zondag 29 januari

Meesterwerken afkomstig uit twee musea opgericht door
de Amerikaanse verzamelaars Solomon R. en Peggy
Guggenheim schetsen het ontstaan en de evolutie van de
abstracte kunst aan weerszijden van de Atlantische Oceaan gedurende de jaren 1940 – 1960.
Abstracte kunst is een begrip dat in vele contexten wordt
gebruikt. Maar wat het eigenlijk betekent, hoe en waar het
ontstond en hoe het zich verspreidde in de Verenigde
Staten en in Europa, daarover gaat deze tentoonstelling.
De werken vertellen dit verhaal, maar tevens dat van hun
eigenzinnige verzamelaars die elk op hun beurt bijdroegen tot de erkenning van deze kunststroming.
Abstractie is een boeiend standpunt dat de kunstenaar
inneemt, een directe uiting om gevoelens en visies expressie te geven.
Het houdt verband met kleur, gebaar, materie en levensfilosofie.

Deelname: € 16,00 • leden € 14,00 (max. 15 deelnemers)
Inbegrepen: toegang, gids tentoonstelling, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of ING Art Center, Koningsplein 6, Brussel 10.10 uur
Gebruik KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

Voor de bezoeker vraagt dit een bijzondere inleving in de
werken: het loslaten van zijn eigen beslommeringen om
‘empatisch’ te kijken. Vandaar deze specifieke mise-en7

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 januari
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: € 5,00 • leden € 4,00
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

100 jaar De Stijl
Van Mondriaan
tot Dutch Design

Lezing door prof. dr. Tamara Ingels
Vrijdag 3 februari
Naast Theo van Doesburg sluiten beroemde kunstenaars
als Piet Mondriaan, Bart van der Leck en architect Gerrit
Rietveld zich aan bij De Stijl. Het gelijknamige tijdschrift onder redactie van Van Doesburg stelt vragen over
de principes van schoonheid en functionaliteit, en de balans tussen ‘hou het simpel’ en de realiteit, dynamiek en
energie van het ware leven. Met name de strikt geometrische werken van Mondriaan zijn uitgegroeid tot internationale iconen.
De mentaliteit om vernieuwing op een toegankelijke manier toe te passen in de samenleving - optimistisch, onconventioneel en met humor – komt ook terug in het werk
én de werkwijze van wereldberoemde Nederlandse designers als Piet Hein Eek, Maarten Baas, Daan Roosegaarde en Joris Laarman.
Deelname: € 8,00 • leden € 7,00
OC Berkenhof
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Liefst vooraf inschrijven.
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De Lustige Boer
Der Fidele Bauer
Operette van Leo Fall

zijn zuster zijn niet voor de bruiloft uitgenodigd. De oude
Matthäus, die zich door zijn zoon verstoten voelt, besluit
Heinerle, het buitenechtelijk kind van de koeienhoedster
Lisi te adopteren …

door het Vlaams Muziek Theater
in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
Zaterdag 4 februari
Ieder huisje heeft zijn kruisje ...
Deze populaire operetteklassieker van vroeger jaren
wordt door VMT voor de eerste maal opgevoerd, van onder het stof gehaald en in een fris en sprankelend kleedje
gestoken. Een lach en een traan zullen in dit volksstuk
niet ontbreken.
De geschiedenis speelt zich af in het dorp Oberwang en
in Wenen in 1896 en 1907. Volgens de wens van zijn
overleden vrouw laat Matthäus Scheichelroither zijn zoon
Stefan voor dominee studeren. De peter van de jongen,
de rijke boer Lindoberer, heeft de nodige geldmiddelen
verschaft. Elf jaar nadat Stefan voor zijn studies naar Wenen is vertrokken moet Vinzenz, de zoon van Lindoberer,
in militaire dienst. Hij vraag Stefans zuster, Annamirl, of zij
zijn vrouw wil worden, maar ze wijst hem af. De oude
Matthäus wacht op de komst van zijn zoon, die de theologie heeft opgegeven en medicijnen is gaan studeren.
Wanneer Stefan eindelijk in zijn geboortedorp terug is
zegt hij zijn vader dat hij maar een uurtje kan blijven, hij
moet naar Berlijn waar hij met de dochter van
'Geheimrat' von Grunow zal gaan trouwen. Zijn vader en

Deelname: € 45,00 • leden € 41,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de beste
plaatsen in de schouwburg
Vertrek:
Zaventem, Kerkplein
18.15 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
18.30 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
18.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
18.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
18.50 uur
Vooraf inschrijven.

Picasso. Sculpturen

KLEINE
GROEP

Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel
Gids: Machteld De Schrijver
Donderdag 9 februari
Zondag 26 februari
“Groots, ambitieus en duizelingwekkend”, schreef The
New York Times over de tentoonstelling Picasso Sculpture in het MoMA. Samen met het Musée Picasso in Parijs
bouwt BOZAR verder op het thema.
Meer dan zestig beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die
volop experimenteerde met een waaier aan materialen en
technieken.
Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, foto’s en
kunstvoorwerpen uit Picasso’s privéverzameling.
Deelname: € 25,00 • leden € 22,00 (max. 15 deelnemers)
Inbegrepen:
toegang, gids tentoonstelling, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten
10.10 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.
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Matineeconcerten
Zondag 23 april

Nationaal Orkest van België

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Andrey Boreyko leiding – Marc Bouchkov viool
Programma
Les offrandes oubliées, méditation symphonique
Olivier Messiaen
Concerto voor viool en orkest, op. 47
Jean Sibelius
Pianokwartet nr. 1, op. 25 (Ork.Arnold Schönberg)
Johannes Brahms

Zondag 19 februari
Andrey Boreyko leiding – Truls Mørk cello
Programma
Concerto voor cello en orkest, op. 104
Antonín Dvořák
Doornroosje, suite (arr. Mikhail Pletnev)
Pjotr Tsjaikovski

Marc Bouchkov is een rijzende ster aan het muziekfirmament. Deze laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd
geeft u zijn persoonlijke kijk op het beroemde Vioolconcerto van Jean Sibelius. Eerst brengt het Nationaal Orkest
van België Les offrandes oubliées, waarin een jonge Olivier Messiaen mediteert over de kruisiging van Christus.
Tot slot hoort u een baanbrekende orkestratie die Arnold
Schönberg bedacht voor een kamermuziekwerk van Johannes Brahms.

Dvořáks Celloconcerto is een doorwrochte compositie
waarin solist en orkest elkaar in evenwicht houden. Een
kolfje naar de hand van Truls Mørk, die het werk al ontelbare keren vertolkte en ook op plaat zette. Van Tsjaikovski’s Doornroosje, oorspronkelijk balletmuziek, maakte de
Russische dirigent Mikhail Pletnev een opgemerkte maar
zelden gespeelde orkestsuite. De partituur werd rechtstreeks aan onze Maestro toevertrouwd.

Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II per concert
i.p.v. € 39,00 (50% korting voor vtbKultuur)
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 13.28 uur)
of Paleis voor Schone Kunsten
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

Sicilië
Europa’s warmste broeinest
Cultuurgeschiedenis van Sicilië
Lezing door prof. dr. Jan Vaes
Dinsdag 21 februari
Sicilië is het boeiendste kruispunt van historische culturen. Niet alleen Feniciërs en Grieken, maar ook Romeinen, Saracenen, Byzantijnen, Noormannen, Fransen en
Aragonezen vonden het een warm nest. Zelfs Italianen …
Deze volkeren lieten er niet alleen hun sporen na; hun
relaties waren niet steeds warm.
Talrijke lagen vermengden er zich anderzijds tot een ongemeen diverse culturele rijkdom, uniek op de wereld.
Integratie, tolerantie en acculturatie waren er blijkbaar
eveneens toverwoorden.
Sicilië is mini- Europa, is eenheid en diversiteit. Nergens
was het zo duidelijk dat je met één noot geen muziek kan
maken. Bovendien speelden sommige Siciliaanse kunstenaars een belangrijke rol in de kunstgeschiedenis.
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.
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13.15 uur
14.45 uur

Monumentenuitstap
Antwerpen

De Roma, Borgerhout
Beeldig Antwerpen
Station Antwerpen Centraal
Zaterdag 25 februari
De Roma
De Roma is in 1928 gebouwd als een combinatie van cinema
- en variétézaal met 2.000 zitplaatsen. Hij is genoemd naar
zijn opdrachtgever, de Italiaanse steenkapper Jean-Baptiste
Romeo. Het was jarenlang de grootste cinema van Antwerpen, maar ook een rock- en poptempel waar de internationale vedetten van dit genre optraden. Met het faillissement in
1982 kwam daaraan een einde en begon een periode van
leegstand. Tot 2002, het jaar waarin het complex als monument werd beschermd, toen een groep vrijwilligers onder
leiding van bezieler Paul Schyven de renovatie op zich nam
en die financierde door zogenaamde crowdfunding, vrijwillige
bijdragen van een groot aantal sympatisanten na oproepen
in de sociale media. Vanaf 2003 werden er al opnieuw culturele activiteiten georganiseerd terwijl de werken voortgingen.
De heropening vond plaats op de Open Monumentendag van
13 september 2005, na een grondige renovatie die ondanks
de hulp van veel vrijwilligers toch 2,8 miljoen euro heeft gekost.
Het resultaat is een parel van een cultuurtempel, die doet
denken aan de Vooruit in Gent en opnieuw een begrip is in
Borgerhout. In oktober 2016 kreeg het project de Vlaamse
Monumentenprijs, die na één jaar onderbreking weer werd
uitgereikt onder de nieuwe naam Onroerenderfgoedprijs. Uit
het juryrapport: “De grote nadruk op lokaal talent betekende
geen compromis voor de kwaliteit van de restauratie, integendeel. Het is indrukwekkend hoe De Roma mensen van
verschillende leeftijd, cultuur en sociale status weet te engageren. Crowdfunding is de toekomst van de erfgoedzorg. De
Roma is daarin een voortrekker. “Bij de uitreiking van de prijs
voegde minister-president Geert Bourgeois daaraan toe:
“Met deze prijs tonen we onze appreciatie voor een uniek
project. Een project dat een voorbeeldfunctie heeft, dat kan
bogen op een schitterend uitgebouwd netwerk, een project
dat ingebed is in de multiculturele context van Borgerhout, en
bovenal een project dat gedragen is door honderden vrijwilligers.”

De spoorwegkathedraal
Het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal wordt ook wel
de spoorwegkathedraal genoemd. Het heeft die allure omdat
architect Louis Delacenserie zich voor zijn ontwerp liet inspireren door het (oude) stationsgebouw van Luzern en het
Pantheon in Rome. De koepel van dit ‘palazzo’ in eclectische
stijl (combinatie van verschillende stijlen) is 75 m hoog en de
vloer is van marmer. De stalen perronoverkapping (van ir.
Clément Van Bogaert) is 186 m lang, 66 m breed en 43 m
hoog (wat toen nodig was om de rook van de locomotieven
op te vangen). Het stationscomplex werd in 1905 geopend
als een kopstation met 10 sporen.
Midden de vorige eeuw begon het verval en in de jaren ’60
had de NMBS plannen om het station af te breken en te vervangen door een modern gebouw. Die plannen werden verijdeld doordat het geheel in 1975 beschermd werd als monument. Maar daarmee was er nog geen geld voor de restauratie. De redding kwam van het HST-project in de jaren ’90.
Voor de hogesnelheidstrein naar Nederland moest er een
1.200 m lange tunnel met twee afzonderlijke sporen onder
het station en onder de stad (tot aan de Viséstraat) worden
gebouwd. Dat project werd gekoppeld aan de restauratie van
het ontvangstgebouw en de verbouwing van het station tot
een doorkijkstation op vier niveaus en met 14 sporen. Deze
prestigieuze restauratie werd uitgevoerd tussen 1998 en
2007 en heeft in totaal 1,6 miljard euro gekost (spoortunnel
en heraanleg van het Koningin Astridplein inbegrepen). Het
resultaat is een fraai staaltje van bouw- en restauratiekunst,
dat in 2014 door de Brits-Amerikaanse nieuwssite Mashable
werd uitgeroepen tot het mooiste treinstation ter wereld.
In de documentatie bij deze uitstap krijgt u meer informatie
over de uitgevoerde werken.

Beeldig Antwerpen (Meir)
Wij ontdekken een stad van beelden en maken kennis met
verhalen van vandaag en van vervlogen tijden. Want elk
standbeeld wil ons iets vertellen over roem en verval, oorlog
en vrede, rijkdom of tegenslag. De beelden in de stad zijn
deel van ons geheugen. Ze spreken over ons verleden en
leggen verbanden met de levende stad zoals we ze kennen.

PRAKTISCH
Deelname: € 40,00, leden € 36,00
Inbegrepen: onthaal met koffie/thee met koek, autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, toegangen en gidsen
Middagmaal (facultatief): duo kaas/garnaalkroket, gebakken zalm met warme groentjes en puree voor € 25,00 in het
uitzonderlijk kader van Brasserie Gustav (operagebouw)
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.25 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.30 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
07.35 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
07.45 uur
Zaventem, Kerkplein
08.00 uur
Voor inschrijven
Organisatie: Guido Craps, met medewerking van Henri Gielen.
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Sydney & The Blue Mountains
Australische cultuur & natuur
Beeldreportage door Joris De Voogt
Vrijdag 24 februari
Joris De Voogt, reisjournalist voor Het Laatste
Nieuws, verkende een stukje van Australië. Hij projecteert zijn reportagefoto’s en vertelt er verhalen bij.
Naar onze tegenvoeters op aarde vliegen is een fikse verplaatsing, maar de trip loont de moeite. In Australië gaat een nieuwe wereld open. De cultuur en
de natuur zijn ongemeen boeiend en de bevolking
leeft relaxt onder de zon. ‘No worries, mate’ is de
nationale uitroep.
Sydney, puur cultuur
Historische architectuur tussen de wolkenkrabbers •
Sydney Harbour Bridge Climb, ruim 1.400 trappen
omhoog en omlaag, pfff… • Sydney Opera House,
icoon van de 20ste-eeuwse architectuur • van Bondi
Beach tot Festival Village, er is altijd iets te beleven.
The Blue Mountains, puur natuur
Ongerepte en imposante berglandschappen op nauwelijks 100 km van Sydney • geschiedenis en cultuur
van de Aboriginals, al 14.000 jaar de lokale bewoners • didgeridoo spelen en boemerangs gooien, niet
zo makkelijk als het lijkt • oog in oog met mama en
kindje kangoeroe in de natuur, een bijzondere ontmoeting.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur.

Rioja
Wijn(proef)avond

begeleid door Rudi Jans
Dinsdag 28 februari
Rioja is gesitueerd in het noorden van Spanje op beide
oevers van de rivier de Ebro en het gebied is gezegend
met uitzonderlijke natuurlijke omstandigheden die het uitermate geschikt maken voor wijnbouw. De wijngaarden
liggen hier in een dal van circa 40 kilometer breed, met
oplopende terrassen met een hoogte van maximaal 700
meter. Rioja bestaat uit de Rioja Alta, Rioja Baja en de
Rioja Alavesa. De bodemsoorten die in de Rioja voorkomen en ideaal zijn voor de wijnproductie zijn zand, kalksteen en klei. Deze bodemsoorten zijn licht-basisch, hebben weinig organisch materiaal en houden in de zomer
voldoende water vast. De wijnen uit de Rioja waren een
van de eerste waarin de druif Tempranillo de hoofdrol
speelde. Maar ook de druivensoorten Garnacha, Mazuelo
en Graciano worden veel gebruikt voor de wijnproductie.
Het gebied staat voornamelijk bekend vanwege de productie van rode wijnen, alhoewel er ook witte en rosé wijnen worden gemaakt.
Deelname: € 31,00 • leden € 28,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20.00 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te
bregen.Vooraf inschrijven.
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h moll-Messe
Hildebrandt Consort, barokorkest
Madoka Nakamaru, concertmeester
Wouter Dekoninck, artistiek leider
Johann Sebastian Bach
Dominicanenkerk, Brussel
Vrijdag 3 maart
Niemand kon vermoeden dat Bach met zijn ‘missa brevis’
uit 1733 -een Kyrie en Gloria- grootse plannen had.
Over een periode van 15 jaar ontpopte het werk zich tot
een volledige Latijnse mis.
De h Moll-Messe is een kathedraal die steunt op de fundamenten van de oude polyfonie en de expressieve rijkdom van de barok. Bach putte daarbij zorgvuldig uit zijn
uitgebreid scala aan geestelijke en wereldlijke cantates.

Deelname: € 40,00 • leden € 36,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, concert
op de beste plaatsen in de Dominicanenkerk
Zonder bus, in voorverkoop: € 22,00 • leden € 21,00

Om de laatste details te kunnen noteren, liet de erg verzwakte Bach zich in 1749 bijstaan door zijn zoon Johann
Christoph Bach. Zelf zou hij zijn eigen ‘missa solemnis’,
het toppunt van wat een componist kan bereiken, nooit
horen klinken.

Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 5
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
Zaventem, Kerkplein
of Dominicanenkerk, Jubelpark
Nu reeds inschrijven!

Artistiek leider Wouter Dekoninck en Hildebrandt Consort
doorgronden Bachs h moll-Messe in een bezetting van 10
uitmuntende zangers en barokorkest.

Dansfeest met orkest
75 jaar danscursus
Dansinstituut Walkiers

GC Colomba, Kortenberg
Deuren: 20.00 uur • aanvang: 20.30 uur

Voor alle danslustigen, ook niet-cursisten
Zaterdag 4 maart
In het najaar van 1973 groeide in de schoot van het Bestuur van vtbKultuur Zaventem (toen nog VTB-VAB Zaventem) de idee om te starten met een danscursus. Op
18 oktober ging de eerste beginnerscursus van start met
leraars van het dansinstituut Walkiers. De danscursus
groeide uit tot een vaste activiteit. Later gingen de afdelingen Zaventem en Kortenberg de danscursus samen organiseren. Sinds 2010 is de danscursus volledig overgenomen door vtbKultuur Kortenberg. Nog steeds zijn het
dansleraars van Walkiers die de dansen aanleren en begeleiden in het GC Colomba te Kortenberg. Het succes
mag voor een groot deel toegeschreven worden aan het
feit dat het Dansinstituut Walkiers een van de weinige
dansscholen in ons land is die niet meedoen aan wedstrijden… en daar zijn we fier op. We leren iedereen graag
correct dansen om er veel plezier aan te hebben en om in
de toekomst geen drempelvrees te hebben voor de dansvloer.
Kaarten: € 13,00, uitsluitend in voorverkoop bij
• vtbKultuur Kortenberg
• UiTbalie (onthaal/Bib) Kortenberg
• dansleraars

GC Colomba, Kortenberg
Deuren: 20.00 uur • aanvang: 20.30 uur
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18.30 uur
18.35 uur
18.40 uur
18.50 uur
19.05 uur
19.45 uur

2-daagse Nederland
100 jaar Russische Revolutie
100 jaar Amsterdamse School
100 jaar De Stijl
25 jaar Dutch Design

Museum Het Schip
Amsterdam
Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan
drie monumentale volkswoningbouwcomplexen van de
beroemde architect Michel de Klerk. Het meest expressionistische blok wordt in de volksmond Het Schip genoemd
en behoort tot de top van de architectuurstroming De Amsterdamse School uit het begin van de twintigste eeuw.
Het Schip wordt nog steeds bewoond en het museum is
gevestigd in verschillende delen van het gebouw.

Begeleid door prof. dr. Tamara Ingels
Zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017
1917
Romanov & Revolutie
Het einde van een dynastie
Hermitage Amsterdam
Hét kantelpunt in de Russische geschiedenis: het jaar
1917. Film, foto’s, schilderijen en toegepaste kunst schetsen het leven van het laatste tsarenpaar Nicolaas II en
Alexandra, en de politieke en sociale verhoudingen tijdens hun regering en natuurlijk daarna. Wat gebeurde er
met de kunstcollecties van de tsaren na de overname van
het Winterpaleis en hoe reageerden kunstenaars op de
politieke omwentelingen van 1917 en erna?

Bezoekerscentrum De Dageraad
Amsterdam
Bezoekerscentrum De Dageraad is onderdeel van Museum Het Schip. Achter de golvende gevel van een voormalige winkelruimte in het beroemde volkswoningbouwcomplex De Dageraad, van de architecten Michel de Klerk en
Piet Kramer, vindt u informatie over de Amsterdamse
School in deze buurt, een koffiecorner en het is tevens
het startpunt/eindpunt van vele rondleidingen. Het Dageraad complex vormt, net als Het Schip, één van de hoogtepunten van de Amsterdamse School stijl.
Laurits Tuxen, De huwelijksinzegening van Tsaar Nicolaas II en tsarina Alexandra Fjodorovna, olieverf op doek,
1895 • © State Hermitage Museum, St Petersburg
Te zien op de tentoonstelling ‘Romanov & Revolutie
Amsterdamse School
Amsterdam
In de jaren '10 en '20 van de twintigste eeuw werd in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland, veel
gebouwd in een expressieve baksteenarchitectuur die
bekend staat als 'Amsterdamse School'. De stijl kent een
sculpturale vormentaal en rijk kleurgebruik.
De beste voorbeelden van de Amsterdamse School zijn
dan ook te vinden in woongebouwen, met name voor de
woningbouwverenigingen De Dageraad en Eigen Haard.
Hiernaast was de gemeente Amsterdam, met Allard Hulshoff als stadsarchitect, een belangrijke opdrachtgever.
Hierdoor zijn veel Amsterdamse bruggen gebouwd in de
stijl van de Amsterdamse School.
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2-daagse Nederland
De Stijl
Den Haag
Zonder De Stijl hadden de westerse woning, de straat én
de stad er heel anders uit gezien. Er is een complete
vleugel gewijd aan deze belangrijke groep rond Mondriaan. De groep rond Piet Mondriaan en Theo van Doesburg inspireert tot op de dag van vandaag kunstenaars,
vormgevers en architecten. Het belang van de groep is
moeilijk te overschatten; zij speelt een centrale rol in de
Europese avant-garde.

gaan. Van Caldenborgh – in 2012 uitgeroepen tot meest
invloedrijke persoon in de Nederlandse kunstwereld – is
de oprichter van het chemieconcern Caldic en is van
jongs af aan een enthousiast kunstverzamelaar. Zijn enorme collectie moderne en hedendaagse kunst
(schilderijen, beelden, collages en fotografie) staat bekend als de Caldic Collectie en is over een periode van
veertig jaar opgebouwd. Het bestaat uit indrukwekkende
objecten van onder andere Richard Serra, Anselm Kiefer,
Henry Moore, Soll LeWitt, Ai Weiwei en Damien Hirst. Het
museum werd as we speak gebouwd onder leiding van
architect Dirk Jan Postel van bureau Kraaijvanger en
opende zopas (11 september 2016) zijn deuren.
‘Een fantastisch, historisch moment. Dit museum heeft
internationale allure en is daarmee een grote aanwinst
voor Wassenaar’, aldus de burgemeester.
Wat het ontwerp van het museumgebouw betreft wilde
Van Caldenborgh een museum dat dienend was aan de
kunst en niet andersom: “Het moest van buiten eenvoudig
en bescheiden zijn, van binnen gewoon mooi. Het gaat er
tenslotte om dat de kunst optimaal kan worden getoond”.

Unieke collectie Mondriaan
Den Haag
De collectie Mondriaan van het Gemeentemuseum Den
Haag is uniek in de wereld en omvat bijna 300 werken. Ze
beslaat alle stadia van de indrukwekkende carrière van
deze grootmeester van de moderne kunst. Weinig kunstenaars hebben vanaf het begin van hun artistieke ontwikkeling tot aan hun dood zich steeds weer weten te vernieuwen en tegelijkertijd een hoog niveau weten te handhaven. Ook Mondriaans laatste - onvoltooide - meesterwerk, de Victory Boogie Woogie (1942-1944), het monument voor New York, de stad die ritme en ongeremde
vitaliteit ademt, is in de tentoonstelling te zien.

PROGRAMMA
Zaterdag 11 maart 2017
• Bezoek aan Museum Het Schip en voorbeelden van de
Amsterdamse School
• Lunch
• Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘1917, Romanov
& Revolutie. Het einde van een dynastie’ (Hermitage)
• Culturele wandeling in Amsterdam
• Live Cooking, dranken inbegrepen, in het hotel
Zondag 12 maart 2017
• Culturele wandeling in Den Haag
• Bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag
(Mondriaan)
• Lunch
• Bezoek aan het museum en de tuinen Voorlinden
PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 295,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 30 deelnemers
• toeslag 1-persoonskamer: € 39,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur
• overnachting in Hotel De Gouden Leeuw (Van der Valk)
in Voorschoten (Den Haag) op basis van half pension
(zaterdagavond Live Cooking met dranken inbegrepen)
• lunch op zaterdag- en zondagmiddag
• toegangen en gidsen
• toeristenbelasting
• begeleiding en gidsing door prof. Tamara Ingels
Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke uitgaven
• annulerings– en reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin)
voor de vtbKultuur-pas

Ode aan de kunst:
Museum Voorlinden en zijn Caldic Collectie
Nu subsidies voor de kunsten massaal worden gekort,
lijken particuliere initiatieven steeds belangrijker te worden in de kunst- en cultuursector. Een goed voorbeeld
van deze trend is Museum Voorlinden in Wassenaar. Dit
museum is een initiatief van Joop van Caldenborgh, die
met de bouw van dit museum een droom in vervulling ziet

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services Tienen, verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKultuur Kortenberg.

100ste meerdaagse reis van vtbKultuur Kortenberg!
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Passieconcert Heinrich Schütz
LUCA Kamerkoor
en Atelier Oude Muziek

naal niveau bereikte. Met dit ensemble realiseerde hij
een 30-tal cd-opnames waarvan er reeds verschillenden
beloond werden met een internationale prijs.

Zondag 19 maart

Erik is een enthousiast promotor van de Franco-Vlaamse
polyfonie uit de 15de en 16de eeuw. Hij heeft echter ook
een gedreven passie voor de rijkdom van de 17de eeuw
met zijn gevoel voor woord en retoriek.

o.l.v. Erik Van Nevel

Heinrich Schütz (1585-1672):
Johannes Passion 'Erweiterte Fassung'
Schütz componeerde zijn Johannes Passion in 1665. Alhoewel het ook een Passion, Historia of Oratorio wordt
genoemd, heeft het geen vergelijk met de gelijknamige
werken van Johann Sebastian Bach. De passie volgens
de evangelist Johannes is helemaal a capella bedoeld,
wellicht om op palmzondag uitgevoerd te worden. Erik
Van Nevel maakt er een bescheiden geïnstrumenteerde
versie van en onderbreekt het passieverhaal met zorgvuldig gekozen ander werk van Schütz of enkele van zijn
tijdgenoten. Deze ‘intermediën’ becommentariëren de
tekst of reflecteren over het passieverhaal, een
‘Erweiterte Fassung’ die het werk kadert in een naadloos
concertprogramma.

Hij doceert koordirectie, zang, kamermuziek en oude muziekpraktijk aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Sedert 2014 dirigeert hij na een afwezigheid van 14 jaar
terug in de kathedraal in Brussel tijdens de belangrijke
feestdagen.
Jaarlijks wordt hij uitgenodigd om stages, workshops en
cursussen te geven of wordt hem gevraagd een gastproductie te leiden. Hij was zo al te gast in Spanje, Engeland,
Nederland, Zweden, Noorwegen en Cyprus. Hij is tevens
een veelgevraagd jurylid voor internationale muziekwedstrijden.

Het kamerkoor van het Lemmensinstituut werd opgericht
in 1993. Het bestaat haast uitsluitend uit zangstudenten
en koordirigenten in opleiding. Tot het initiatief om, naast
talrijke andere kooractiviteiten, nog een ander ensemble
op te richten werd overgegaan om de zangstudenten en
koordirigenten de meer specifieke mogelijkheid te geven
bepaalde facetten uit het koorrepertoire ter studie te nemen die omwille van hun moeilijkheidsgraad of bijzondere
stilistische noden niet aan bod kunnen komen.
Ook op deze wijze worden er goed geschoolde koristen
opgeleid en kunnen de studenten kennis nemen van belangrijke koorliteratuur die anders slechts in de muziekgeschiedenis wordt vermeld. Het Lemmensinstituut heeft er
meteen een goed werk- en concertinstrument bij om via
concerten de student de noodzakelijke podiumervaring te
geven.
Het Atelier Oude Muziek bestond reeds in de jaren 70 in
het Lemmensinstituut. Toen stond het o.l.v. Paul Van Nevel. In 1984-1985 werd het terug opgericht.
De cursus is bedoeld voor zangers en voor instrumentisten die een voor die praktijk geschikt instrument bespelen, of voor de studenten die zich op een of andere wijze
interesseren voor de oude stijlperioden.
Naast kennismaken met de literatuur wordt tevens gepoogd een aantal elementen die ook hun theoretische
aandacht krijgen in praktijk om te zetten: herkennen van
stijlperioden, oude stemmingen, kennismaking met de
retoriek en affectenleer, opzoeken van oude bronnen en
bibliotheekonderzoek.

Erik Van Nevel
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, 3070 Kortenberg
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd

Jaarlijks wordt projectmatig gewerkt rond een bepaald
concertthema.
Erik Van Nevel studeerde vocale en instrumentale disciplines alsook koordirectie aan het Lemmensinstituut te
Leuven en aan de Koninklijke Muziekconservatoria te
Brussel en Antwerpen. Nadien volgde hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.
In 1974 richtte hij het Ensemble CURRENDE op dat op
het terrein van de oude muziek zeer snel een internatio-

Een exclusieve samenwerking met
LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven.

Muzikale strelingen
Aperitiefconcert met nieuw talent
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Cuba • Ladakh
Beeldreportages
door Guido Boeken
Vrijdag 24 maart
Cuba
De republiek Cuba maakt deel uit van een groot archipel
van een 1600 eilanden in de Caribische zee.
Cuba is een magisch land dat de zintuigen betovert, vele
geheimen verbergt en bij menige bezoeker bijzondere
emoties oproept.
De magie is te vinden in de paradijselijke landschappen
en de landelijke dorpen waar de tijd lijkt stil te staan. Maar
Cuba’s magie is vooral te vinden bij de bevolking, die een
ongekende warmte en gastvrijheid, trots en onafhankelijkheid uitstraalt.
Ladakh
Het Indiase Ladakh verwachtte dit jaar meer dan 80.000
toeristen. De afgelegen regio, diep in de Himalaya, is een
klein paradijs voor natuurliefhebbers.
De Ladakhi-mix die menig bezoeker bekoort: eeuwenoude kloosters, kabbelende beekjes en groene velden ingesloten door kilometers hoge bergen. Net die ingrediënten
worden nu door het groeiende toerisme bedreigd.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

De betere roséwijnen
Wijn(proef)avond

begeleid door Kaat Daan
Dinsdag 28 maart
Na een tijdje gebukt te zijn gegaan onder een slechte reputatie is rosé helemaal terug van weggeweest.
Van bleek zalmrose tot diep framboos. Roséwijnen kunnen erg variëren van kleur. Die schakeringen zijn te danken aan de schil van de blauwe druiven waarvan ze gemaakt zijn.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn roséwijnen geen mengsel van witte en rode wijn. Buiten Europa
kan het wel maar komt het niet zo vaak voor. In Europa is
deze techniek echter verboden (behalve voor rosé champagnes).
Hoe donkerder de kleur, hoe krachtiger de smaak en hoe
geschikter hij is om bij complexere en zwaardere gerechten te serveren, zoals geroosterd vlees op de bbq. Denk
er wel aan dat een roséwijn niet te koud mag gedronken
worden, anders gaat de fruitigheid wat verloren. De optimale temperatuur ligt tussen de 10 en 14°C. Roséwijnen
zijn ook niet bedoeld om lang te bewaren en kunnen beter
binnen de 2 à 3 jaar gedronken worden.

Deelname: € 27,00 • leden € 24,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen.
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KnipoogDag
Mechelen

Vrije bezoeken in de namiddag
Flaneer door Mechelen en ontdek de historische, moderne, charmante en supergezellige pareltjes. We zorgen
voor een gevarieerd en bijzonder uitgebreid namiddagprogramma. Deze hoogtepunten mag u niet missen:

Jaarlijks Cultureel stadsfestival
Gratis autocar voor leden
Zondag 26 maart

• ontdek een van de driehonderd beschermde Mechelse
monumenten, waarvan er maar liefst vier erkend zijn als
UNESCO-werelderfgoed
• bewonder de installaties, films en performances van
Contour, de biënnale voor bewegend beeld
• geniet van een Maneblusser en kijk in verwondering
naar circusacts
• beklim de Sint-Romboutstoren, bezoek het stadhuis of
Hof van Savoye en verstil even in Kazerne Dossin of de
tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis
• keer met OP.RECHT.MECHELEN terug naar de tijd van
de Grote Raad toen Mechelen de Europese bakermat van
justitie was
• beleef de vele concerten van muziekensembles van het
Conservatorium of een van de Mechelse harmonieën

Zet 26 maart 2017 met stip in uw agenda. Die dag verwelkomen we u in stadsparel Mechelen voor de KnipoogDag,
het jaarlijks cultureel stadsfestival van vtbKultuur.

Tussen 17.00 u. en 18.00 u. sluiten we de KnipoogDag af
in stijl op het gezellige Cultuurplein.

Ochtendprogramma, keuze tussen:
• bezoek aan het stationsproject
Een gids neemt u mee langs de blikvangers van de werkzaamheden van de grootste werf van de eeuw in Mechelen. Een pracht van een stadvernieuwingsproject. Vooraleer u op stap gaat, krijgt u een woordje uitleg bij de zes
meter lange projectmaquette.
• bezoek aan de Wintertuin van het
Ursulineninstituut (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)
In de 19e eeuw werd in Onze-Lieve-Vrouw-Waver het
klooster van de Ursulinen en het bijbehorende luxueuze
‘Pensionnat de demoiselles’ opgericht. De prachtige wintertuin met glas-in-loodramen in art nouveau is niet alleen
een beschermd monument maar ook uniek in België.
Voor dit bezoek: maximum 20 deelnemers.

PROGRAMMA
Voormiddag:
gegidst bezoek aan de Wintertuin in Onze-Lieve-VrouwWaver of aan het stationsproject in Mechelen
Middag:
middagmaal voor € 20,00
Namiddag:
gidsen staan ter plekke bij verschillende musea, kerken,
erfgoedsites, exposities, cultuurhuizen en galeries. Op
verschillende bezoekpunten: concertjes met jazz, pop of
een streepje klassieke muziek.
PRAKTISCH
Deelname: € 44,00 • leden € 34,00 (gratis bus)
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,
toegangen, gidsen, animatie, middagmaal, eigen audiofoonsysteem
Opstapplaatsen:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
08.40 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
08.45 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
08.50 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
09.00 uur
Zaventem, Kerkplein
09.15 uur
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.
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Toots Thielemans
Culturele Brusselwandeling
N.a.v. zijn overlijden in 2016
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 27 april
Zondag 30 april
Toots Thielemans, Brusselaar, New-Yorker, wereldburger
maar geboren Marolien, krijgt zijn eerste instrument in de
Hoogstraat.
Voor zijn 7de verjaardag krijgt hij een mondharmonica
van een winkel in de Zuidstraat en speelt zijn blue notes
in zowat alle andere straten. Jeanke (Toots) begint op de
gitaar in het centrum van Brussel zijn carrière. Hij neemt
een plaatje op en verhuist naar Amerika.
Hij speelt met de groten der aarde, maar Toots vergeet
nooit zijn roots.
Wij wandelen langs de plaatsen waar hij en zijn jazzcollega's speelden.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of Centraal Station (lokettenzaal)
10.00 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.

Toots Thielemans speelt de harmonica bij zijn
negentigste verjaardag in het stadhuis in Brussel

Vietnam
Eén land, verschillende werelden
Diareportage door Paul Coessens
Voorstelling afdelingsreis 2018
Vrijdag 28 april
De reiziger die in de grootsteden Saigon (nu Ho-ChiMinhstad geworden) of in Hanoï aankomt kan op het eerste zicht teleurgesteld zijn: de tienduizenden lawaaierige
bromfietsen, de ontelbare elektrische draden die over de
straat hangen en de lelijke buishuizen zorgen ervoor dat
een eerste kennismaking met dit land teleurstellend zijn!
En toch heeft Vietnam veel te bieden... natuur en cultuur
zijn hier twee onmisbare woorden! De natuur is overweldigend: de Halongbaai en de tropische Mekongdelta zijn
onvergetelijke ervaringen. Ook qua cultuur komt de reiziger zeker aan zijn trekken in de "Keizerlijke tombes" van
Hué en de torens van het zeer oude Chamvolk.
Maar ook het binnenland is een bezoek waard, denk maar
aan de hoge en zo prachtige "NhaRongs" en de verrassende gemeenschapshuizen. Ook de "Zwarte en
Bloem Hmongvrouwen" en de Dzao's maken indruk!
De historische stad Hoï-An is intact gebleven : magisch!
Na het zien van deze reportage kunt u maar tot één conclusie komen: mooier dan Vietnam is niet mogelijk!
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang 20.00 uur
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Keukenhof
Het mooiste lentepark ter wereld

spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, unieke kunstwerken en geweldige evenementen.
Vergeet vooral de Tulpomaniatentoonstelling in het Juliana Paviljoen niet.

Gegidst bezoek van de hoogtepunten
Fluistervaren door het bollenlandschap
Vrij bezoek

Hoogtepunten van Keukenhof
Gidsen laten u in 60 minuten de hoogtepunten van Keukenhof zien. U krijgt uitleg over de historie, het thema, de
verschillende planttechnieken, de inspiratietuinen, de molen en over de verschillende bloemenshows. Dit geeft u
een goede basis voor de rest van uw bezoek.

Zaterdag 29 april

Dutch Design
Lisse, op donderdag 6 oktober hebben de tuinmannen
van Keukenhof de eerste bollen geplant van een bloemenmozaïek Dutch Design. Met dit bloemenmozaïek is
een start gemaakt met het planten van zeven miljoen
bloembollen in Keukenhof.

Fluistervaren
Vaartocht van ca. 45 minuten met een elektrisch aangedreven boot door het prachtige bollenlandschap, inclusief
toelichting via audioapparatuur.

Het Keukenhofthema voor 2017 is “Dutch Design”. Dutch
Design wordt uitgebeeld in het bloembollenmozaïek, een
van de hoogtepunten in het themajaar.
Daarnaast staan de bloemenshows in het Oranje Nassau
Paviljoen geheel in het teken van Dutch Design. Ook twee
van de inspiratietuinen zijn aan het thema gewijd.
Dutch Design kenmerkt zich door Hollandse nuchterheid
gecombineerd met innovatieve oplossingen. Bekende
kunstenaars en ontwerpers, zoals Mondriaan en Rietveld,
hebben de basis gelegd voor Dutch Design. Ook vandaag
worden Hollandse ontwerpers wereldwijd gewaardeerd
om hun toonaangevende ontwerpen op het gebied van
mode, grafische vormgeving, gebouw- en meubelontwerp.
Zij zijn de inspiratiebron voor het thema in het komende
Keukenhofseizoen.

Deelname: € 49,00 • leden € 44,00

Het bloemenmozaïek toont een op Mondriaan gebaseerd
schilderij gecombineerd met design stoelen. Het mozaïek
is in twee lagen geplant voor een langere bloei in het
voorjaar. Het mozaïek heeft een oppervlakte van 250m2.
Er zijn 80.000 bloembollen gebruikt: tulp, muscari en crocus.

Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,
toegang Keukenhof, gidsen, fluisterboot
Middagmaal: vrij
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
Zaventem, Kerkplein
Terug in Kortenberg rond 21.00 uur
Vooraf inschrijven.

Het mooiste lentepark ter wereld
Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit voorjaar
staan meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei met wel
800 verschillende soorten tulpen. Een unieke en onvergetelijke belevenis.
Naast de ruim 32ha aan bloemen kunt u genieten van
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07.00 uur
07.05 uur
07.10 uur
07.20 uur
07.35 uur

Chablis & Champagne
Wijn- en cultuurreis

4-daagse vtbKultuur-trip
begeleid door Marc Niemegeers
Zaterdag 13 tot en met dinsdag16 mei
Chablis is een wijn die geproduceerd wordt rondom het Franse stadje Chablis en valt onder de Bourgogne. De druif die verantwoordelijk is voor de wijnen
uit de Chablis is de Chardonnay die plaatselijk bekend
is onder de naam Beaunois.
Kenmerken van wijn uit de Chablis zijn: droog, fris, fruitig. De wijnen die wanneer ze jong zijn vaak een groene zweem over zich hebben, zijn verder mineraalachtig. De wijnen zijn weliswaar van de Chardonnaydruif
gemaakt maar ze voldoen totaal niet aan het stereotype Chardonnay dat als merknaam de wereld veroverde. Dit komt doordat bij een Chabliswijn de druif en niet
het hout de wijn draagt: Chablis wordt dan ook gerijpt
in stalen vaten in plaats van eiken vaten zoals een
klassieke Chardonnaywijn.

PROGRAMMA
Dag 1: zaterdag 13 mei
Wij vertrekken vroeg vanuit Kortenberg zodat wij vóór de
middag het Champagnehuis Pommery kunnen bezoeken.
Na de vrije lunch in Epernay rijden we door naar Auxerre
waar we inchecken in Hotel Ibis Styles. Avondmaal in het
hotel.
Dag 2: zondag 14 mei
Na een gegidst bezoek aan de stad Chablis bezoeken wij
‘La Chablisienne’, een van Frankrijks allerbeste coöperaties. In de namiddag staat een topper op het programma:
het wijnhuis William Fèvre. Ons dagprogramma sluiten wij
af met een bezoek aan de abdij van Pontigny.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Dag 3: maandag 15 mei
Het sprookjeskasteel van Tanlay in Tonnerre zal voor velen een verrassing zijn. Na de vrije lunch in Tonnerre rijden we naar Chablis voor een bezoek aan het imposante
Domaine Laroche. Terug in Auxerre genieten wij nog van
een gegidst bezoek aan de stad. Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Dag 4: dinsdag 16 mei
We verlaten Auxerre en keren via de Champagnestreek
huiswaarts. Tegen de middag genieten wij van een laatste
degustatie. Wij sluiten deze 4-daagse af met een champagnemenu met aangepaste champagnes (facultatief).

Abdij van Pontigny

De abdij werd in 1114 gesticht als tweede dochterklooster van de abdij van Cîteaux. Ze werd al snel rijk.
Er werden door de monniken van Pontigny enkele
boerderijen gesticht die onder andere graan en wijn
produceerden. Vanuit Pontigny zouden 43 dochterabdijen gesticht worden.
De abdij was een geliefd toevluchtsoord voor vervolgden.

PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 495,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 25 deelnemers
• Toeslag 1-peroonskamer: € 75,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer vanuit Kortenberg, fooi en kosten
chauffeur
• verblijf in half pension in Hotel Ibis Styles Auxerre Nord
• reisbegeleiding door Marc Niemegeers
• bezoeken, toegangen en degustaties
• eigen audiofoonsysteem
Niet-inbegrepen:
• middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
• champagnemenu tegen € 60,00 (o.v.)
• annulerings- en/of bijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00
voor de vtbKultuurpas (gezinslidmaatschap).

Het sprookjeskasteel van Tanlay
Het kasteel lijkt met de vele ronde torens, de slotgracht, de krakende vloeren en antieke hemelbedden
zo ontleend aan een sprookje. Het absolute hoogtepunt van het kasteel is de ‘grande galerie en trompe
l’œil’. Alles wat u ziet is gezichtsbedrog, van de beelden in de nissen tot de ingewikkelde plafondconstructies: 3D ‘avant la lettre’. De decoraties zijn tweedimensionaal maar komen op u af door het vakmanschap
van de schilder.

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch
uitgewerkt door Perfect Travel Services, verg. A5124.
Programma 15/12/2016 © vtbKultuur Kortenberg
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
Vooraf inschrijven.
Vraag de brochure met het uitgeschreven programma.
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen?
VINOTHECA

Specialist in Spaanse, Portugese &
Italiaanse wijnen
Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky
Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be
Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag
open tussen 13.00 en 18.00 uur
en op afspraak:
Tervuursesteenweg 192, Everberg
02 306 62 63 – 0478 98 36 56
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22

Moskou
Toen Napoleon Duitsland herverdeelde, besliste hij Magdeburg van Pruisen af te nemen. Deze stad werd gevoegd bij
Westfalen, waarvan zijn broer Jérôme koning was. Maar zonder de stad Magdeburg werd Pruisen zo arm dat het zijn verplichtingen, opgelegd door Napoleon zelf, niet kon nakomen.

Franse regimenten in Midden -Europa in handen te krijgen.
Aanvankelijk leek het erop dat Napoleon een nieuwe oorlog
wilde vermijden. Op 6 april 1811 stuurde hij een brief naar de
tsaar om hem gerust te stellen. Door hun spionage wisten de
Russen dat Napoleon bezig was met zijn leger naar de Russische grenzen te trekken.

Koningin Louise van Pruisen trok zelf naar Napoleon om
hem te vragen op zijn besluit terug te komen.

Een van de beste voorbereidingen van Napoleon was een
opdracht op 15 maart 1812 aan zijn ambassadeur in Wenen,
Louis Otto. De man moest twee miljoen flessen Hongaarse
wijn kopen, tegen een aankoopprijs van tien sous per stuk en
af te leveren in Warschau.

De onvoorziene reactie op dit bezoek was dat Napoleon haar
probeerde te verkrachten. Ze ontsnapte hieraan door te
vluchten. Tijdens deze vlucht werd zij door de koude bevangen en het eindigde met een slepende ziekte waaraan de
koningin zou sterven.

De omvang van dit gigantische leger wordt vandaag zorgvuldig op 615.000 man geschat. Dat was toen meer dan de voltallige bevolking van Parijs. Dit leger omvatte grote contingenten vreemdelingen, vooral mannen uit de Franse bezettingsgebieden.

In juli 1810 stuurde de koning van Pruisen zijn gezant, baron
Wrangel, naar de Russische tsaar met het bericht dat koningin Louise overleden was. Toen de tsaar alles vernomen
had, was zijn antwoord: “Ik zweer u haar dood te zullen wreken… haar moordenaar zal hiervoor boeten”.

In 1812 had Napoleon meer dan een miljoen soldaten in
dienst. Maar daarvan waren er meer dan 300.000 man in
Spanje aan het vechten. Het leger, bestemd om tegen Rusland op te treden, had in eerste linie 450.000 man en in
tweede linie 165.000 soldaten. De eerste linie was opgedeeld in drie legerkorpsen. De centrale groep onder bevel
van Napoleon telde 180.000 man. Op de rechtervleugel bevond zich prins Eugène, zijn stiefzoon. De linkervleugel stond
onder het bevel van generaal Oudinot. “La Grande Armee”,
zoals Napoleon zelf zijn leger noemde, beschikte over 1.200
stukken geschut.

Op 10 december 1810 annexeerde Napoleon de Duitse Hanzesteden Hamburg, Bremen en Lûbeck. Ook het hertogdom
Oldenburg werd toen ingepalmd en geannexeerd. Hertog
Peter van Oldenburg was de schoonvader van groothertogin
Catharina Paulowna, de zuster van tsaar Alexander van Rusland.
Als compensatie bood Napoleon hertog Peter Erfurt aan, dat
zes keer kleiner was dan Oldenburg. Tsaar Alexander was
hiermee fel in zijn wiek geschoten.
Op 1 december 1810 liet tsaar Alexander een oekaze afkondigen, zeggende dat Rusland weer openstond voor handel
met neutrale staten zoals de Verenigde Staten. Voor sommige goederen uit Frankrijk zouden de Russische grenzen gesloten worden. Op andere Franse producten zouden zware
tolheffingen toegepast worden. Kortom, het Continentaal
Stelsel, waarmee Napoleon Engeland op de knieën wilde
krijgen, was in Rusland niet meer van kracht.

Om dit leger in beweging te krijgen beschikte het over een
kwart miljoen paarden. Te weten 30.000 voor de artillerie,
80.000 voor de cavalerie en de rest om de legervoertuigen te
trekken, in alle soorten en maten.
De foeragering van zoveel dieren was een moeilijke zaak.
Elk paard had iedere dag tien kilo voer nodig. Om dit probleem op te lossen werd de datum van invasie in Rusland
naar einde juni verschoven. Dan zou er voor de paarden wel
genoeg gras en hooi te vinden zijn ter plaatse.

Napoleon wilde “manu militari” Rusland tot andere gedachten
brengen. Maar in 1811 ging zijn geplande oorlog met Rusland niet door. De grootste tegenvaller voor Napoleon was
de hongersnood die in grote delen van Frankrijk uitbrak. Dat
jaar was de oogst in vele streken mislukt en er volgde hongersnood. Napoleon was verplicht in te grijpen om binnenlandse rellen tegen te gaan. Daarbij kwam nog de Spaanse
Oorlog die volop woedde.

Als verdediging in het westen van het tsarenrijk had men
250.000 Russische soldaten, verdeeld over drie legers. Het
eerste leger stond onder het bevel van generaal Barcley de
Tolly. Het tweede leger stond onder generaal Bagration en
het derde leger onder generaal Alexander Tormasov. Volgens het aantal soldaten en de bewapening was dit leger niet
opgewassen tegen het invasieleger van Napoleon.

Een andere gebeurtenis was de geboorte van zijn zoon Napoleon “roi de Rome”op 20 maart 1811. Het kind woog 4,1
kg, een zware baby dus. Het was een moeilijke en langdurige bevalling geweest. Het kind werd gedoopt op 9 juni 1811.

Op woensdag 24 juni 1812 stak Napoleon de Memel over en
viel Rusland binnen. De keizer reed te paard langs de rivier.
Plots schoot er een haas weg voor Napoleons paard, waardoor het steigerde. Napoleon maakte een luchtdoop en
kwam nogal onzacht neer naast de rivier. De keizer hield er
enkel een gekneusde heup aan over. Zijn uniform was nog in
goede staat. Er kwamen dus geen gatstuk noch knielappen
bij te pas.
Medewerkers van Napoleon beschouwden deze val als een
slecht voorteken. In hun ogen was het een teken zoals bij de
bijbelse profeet Daniel toen een onzichtbare hand op de
muur drie woorden schreef “Mene, Tekel en Oeparsin”. Maar
ze konden de oorlog, die was begonnen, niet laten stopzetten.

Napoleon was heel fier op zijn zoon maar diende ook meer
bij zijn vrouw te blijven. Keizerin Marie-Louise was bang als
zij in de donker moest slapen want dan zag zij overal
“spoken”. Daarom diende men 's nachts kaarsen te laten
branden rond haar bed. Anders kon zij niet inslapen wegens
deze waanbeelden.
De Russen kregen alzo een jaar de tijd om zich op een militair bezoek van Napoleon voor te bereiden. Deze tijd zouden
zij zeer goed gebruiken door eerst een goed spionagenetwerk rond Napoleon uit te bouwen. Hoofdfiguur was kolonel
Tsjernysjov, lid van hun ambassade te Parijs. Tsjernysjov
kwam erachter dat Napoleon bezig was met het maken van
transportwagens, bestemd voor de oorlog tegen Rusland.
Elke maand wisten de Russen de juiste posities van alle

Napoleon ging ervan uit dat men de Russen in een paar
veldslagen totaal zou verpletteren om vervolgens snel Moskou in te nemen. Maar dit bleek een grove misrekening. Door
het grote overwicht en de bewapening duwde Napoleon de
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Russen achteruit. Ze hadden geen schijn van kans tegen de
keizer en ontweken de Fransen door zich terug te trekken.
De Russische ontwijkingstactiek was de enige waarmee Napoleon geen rekening had gehouden.

Napoleon vertrok naar Smolensk en op 16 augustus 1812
namen 175.000 Fransen het op tegen 130.000 Russen.
“Eindelijk heb ik ze te pakken” zei Napoleon. Op 16 augustus
begon de strijd om Smolensk. Op 17 augustus begonnen de
Fransen met tweehonderd stuks geschut de stad in brand te
schieten. Tegen het vallen van de avond verlieten de Russen
de stad richting Moskou.

De eerste dagen marcheerde het Franse leger onder een
temperatuur van dertig graden en meer. Napoleon schreef
naar keizerin Marie -Louise: “De hitte is verpletterend”. De
slechte wegen in Polen waren erbarmelijk en deden zoveel
zand opwaaien dat de lucht urenlang verduisterd werd door
stofwolken. In de bewoonde streken waren alle huizen vuil
en staken vol ongedierte.

Toen Napoleon hoorde dat de Russen in Sint -Petersburg
een Te Deum hadden gezongen om de overwinning te vieren
over Smolensk merkte hij droogjes op: “Ze liegen dus tegen
God ook, niet alleen tegen de mensen”. De volgende dag
ging maarschalk Ney achter de terugtrekkende Russen aan.
De Russen werden bij Valutino door hem onderschept maar
dienden Ney een forse nederlaag toe. Ney mislukte omdat
Junot niet op tijd te Valutino aankwam met zijn soldaten. Zes
dagen lang bleef Napoleon in Smolensk. Op 18 augustus
greep de bloedige slag bij Polosk plaats. Saint-Cyr won de
strijd en werd bevorderd tot maarschalk.

“Een Duits zwijn zou niet in een Pools huis willen binnenlopen” schreef een militair naar zijn familie. Er was ook geen
drinkwater en de soldaten lesten hun dorst uit de vuilste plassen, met allerlei ziekten als gevolg.
Op 28 juni trok Napoleon zonder slag of stoot Vilnius, de
hoofdstad van Pools Litouwen, binnen. In de namiddag van
29 juni brak er een vreselijk onweer los boven Vilnius. Ontzettende slagregens en hagelbuien vielen neer en de temperatuur daalde fel. Duizenden paarden bezweken door deze temperatuurdaling, waarvan 20.000 bij de cavalerie alleen. Napoleon bleef tien dagen in Vilnius om het leger rust
en tijd te geven om deze tegenvaller te boven te komen.

Door ziekte, honger en dorst en omkomen in de strijd telde
Napoleons leger nog 124.000 infanteristen en 32.000 cavaleristen. Maar het had in geen maand geregend. Door hitte en
stof leden de soldaten veel dorst en water was heel zeldzaam. De waterputten in Smolensk waren vergiftigd door de
lijken die er in geworpen werden. De Russen plachten in dit
jaargetijde uit dit oord weg te trekken. Het bedorven drinkwater wemelde van wormen en ongedierte. Zwermen muggen
en vliegen hingen in en om de barakken. “Geen lepel soep
konden wij eten of wij kregen enige van deze dieren mee
naar binnen” schreef een militair. Brood en zout ontbraken
dikwijls. Van de aangekochte Hongaarse wijn kreeg niemand
wat te zien.

Alhoewel er tot dan niet gevochten was met de Russen had
Napoleon na een maand oorlog meer dan 100.000 soldaten
verloren. Ze kregen weinig eten en drinken en door deze
ontberingen waren ze lichamelijk fel verzwakt. Er brak vlektyfus uit die het Franse leger, vanaf de eerste week, veel soldaten zou kosten. Deze epidemie zal het Franse leger volgen tot op het einde van de oorlog. De hygiëne was er erbarmelijk. De besmetting was het gevolg van de luizen die de
soldaten allemaal hadden.

Op 29 augustus reed La Grande Armee de stad Vyazma
binnen, gelegen halverwege Smolensk en Borodino. In Vyazma bleek geen Rus te vinden en alle 15.000 inwoners waren
verdwenen. Toen vernam Napoleon dat er een plaatselijke
priester, een pope dus, overleden was. Volgens de officiële
verklaring van de Heilige Synode van de Russisch-orthodoxe
kerk was Napoleon himself niemand anders dan de Antichrist, uit de Openbaring van de apostel Johannes.

Vervolgens trokken de Fransen op naar de stad Witebsk,
driehonderd kilometer ten oosten van Vilnius, die verdedigd
werd door de Russen onder de leiding van generaal Barcley
de Tolly.
Op 23 juli 1812 had de eerste veldslag plaats tussen de
Fransen en de Russen. Op 28 juli kon Murat, de schoonbroer
van Napoleon, bij dageraad vaststellen dat de Russen verdwenen waren en hij wilde ze achtervolgen. De Russen hadden alles meegenomen en uit niets viel op te maken waar
naartoe ze vertrokken waren. Op 24 juli had de tsaar 80.000
man van de Moskouse militie opgeroepen en nog eens
400.000 horige boeren om zijn leger te versterken.

Toen de orthodoxe pope vernam dat Napoleon in aantocht
was, kreeg hij een beroerte en stierf. Napoleon liet de pope
begraven met militaire eer.

Napoleon had vernomen dat generaal Bagration met zijn
leger op weg was om zich bij generaal Barcley de Tolly te
voegen. Hij gaf zijn broer Jérôme en generaal Davout het
bevel om Bagration te omsingelen en aan te vallen. Dit manoeuvre mislukte omdat Jérôme veel te laat in actie kwam.

Op 20 augustus werd Barcley de Tolly door de tsaar vervangen als opperbevelhebber van het leger. De omstreden Barcley de Tolly had er volgens de Russen niets van gebakken.
Het leger had zich altijd moeten terugtrekken en niets gedaan om Napoleon te doen stoppen. Zo leek het toch. Hij
moest gaan en werd vervangen door de zevenenzestigjarige
Michail Koetoezov. De nieuwe opperbevelhebber moest de
Fransen terugdrijven. De nieuwe sterke man kwam op tijd
om het Russisch zelfvertrouwen op te krikken.

Bagration kon zo door de omsingeling glippen. Napoleon
was woedend op zijn broer en schreeuwde “dat hij geen benul had van de meest elementaire begrippen van oorlogsvoering”.
Jérôme begreep er niets van, verliet het leger en ging naar
huis. Daar amuseerde hij zich kostelijk als ”le roi loustic”.

De eerste twee weken liet Koetoezov zijn leger verder terugzakken naar Moskou. Zorgvuldig zocht hij een goede plek
voor een veldslag. Hij koos Borodino uit, een dorp op honderd kilometer ten westen van Moskou. Het ligt aan de rivier
de Kolotsja en niet aan de Moskwa, zoals Napoleon zelf
schreef.

De legers van Bagration en Barcley de Tolly kwamen samen
te Smolensk op 1 augustus 1812. Deze stad was omringd
met metersdikke stenen muren en diepe ravijnen en lag op
130 km van Witebsk. De stad had een grote symbolische
waarde, want de Russen vereerden er de ikoon bekend als
de ”Zwarte Maagd van Smolensk”.

Koetoezov verbeterde zijn positie met het graven van aarden
wallen. In het Frans noemde men dat een redoute, in onze
taal een schans. Een sterke redoute, die van Sjevardino,
werd aangelegd in het zuidwesten, aan de rand van het slagveld. Dit bolwerk lag te ver van Borodino om goed verdedigd
te worden. Het grootste bolwerk, de Rajevski-redoute, was
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aangelegd door de Moskouse milities en had 24 stukken geschut. Het was in twee delen aangelegd, waarbij een deel op
een hoger niveau gelegen was dan het andere en het lag
noordwaarts van het slagveld.

De cavaleriereserves onder bevel van Murat waren er slecht
aan toe. Om onbegrijpelijke reden liet Napoleon ze urenlang
op een en dezelfde plaats staan, maar wel onder het bereik
van de Russische kanonnen. Ze leden daarbij vreselijke verliezen. Na Borodino had Napoleon geen sterke cavalerie
meer en waren de Fransen minder dan ooit in staat een beslissende slag te winnen.

Op 5 september nam Napoleon de redoute van Sjevardino
in, gelegen zuidwaarts van Borodino. Deze redoute lag op
grote afstand van de Russische hoofdmacht. Toch zou het
geen gemakkelijke klus worden voor de Fransen. Na de inname van deze schans hadden de Russen 6.000 man verloren en de Fransen 4.000.

Rond elf uur kwamen de Franse aanvallen tot stilstand. De
generaals Ney, Murat en Davout vroegen toen versterkingen
aan Napoleon. Ze vroegen om de Keizerlijke Garde in te zetten. Dit legercorps telde 25.000 elitesoldaten en kon de beslissende doorbraak forceren. Napoleon antwoordde hen:
“En als er morgen weer een veldslag is, waarmee moet mijn
leger dan vechten”?

Napoleon had toen al bij zijn trektocht door Rusland veel
soldaten verloren die besmet waren met vlektyfus, zonder
dan nog van andere oorzaken te spreken. Te Borodino telde
zijn leger 133.000 soldaten met 587 kanonnen. Koetoezovs
leger telde 120.000 soldaten met 640 kanonnen. De kanonnen van Koetoezov waren van betere kwaliteit dan die van
de Fransen. Ze hadden een grotere draagwijdte en een
zwaarder kaliber.

Niets verliep zoals Napoleon het gewenst had. De Russen
hielden stand en rond zes uur zwegen de kanonnen. De dag
eindigde met een koude motregen. De Russen konden zich
ordentelijk terugtrekken.

Op zondag 6 september hoorden de Fransen het gezoem
van een reusachtige zwerm bijen afkomstig uit het Russische
leger. Daar trok een processie voorbij met de ikoon van de
Madonna van Smolensk. Op de top van een heuvel kwam de
stoet tot stilstand. Toen kwam Koetoezov naar voren, blootshoofds, boog zeer diep en kuste de ikoon. De andere generaals en officieren volgden zijn voorbeeld terwijl het hele leger luidop bad. Het had een geweldige uitwerking op het moreel en de gevoelens van de Russische soldaten.

De slag van Borodino eindigde onbeslist. Wel verloren de
Russen 45.000 soldaten en de Fransen 30.000 man. Samen
zijn dat 75.000 soldaten. Op het slagveld zelf zouden de
Russen later 35.478 paardenkadavers laten opruimen.
De Russen verloren 29 generaals waaronder Bagration, die
de status van nationale held verwierf.
Bij de Fransen waren de verliezen groot: 43 generaals en
meer dan honderd kolonels. De Russen hadden ervoor gezorgd dat de oogst bij de Franse dikkoppen goed gelukt was.

Napoleon begon op maandag 7 september 1812 heel vroeg,
tussen twee en vijf uur ’s morgens, zijn soldaten op te stellen
waarbij ook een proclamatie van de keizer werd voorgelezen.
Om zes uur openden de Fransen het vuur met hun kanonnen. De Russen dienden hen direct van antwoord. Wel was
het zo dat de Russen en de Fransen zich binnen het bereik
van elkaars artillerie bevonden. Generaal Morand had in de
vroege morgen de Rajevskischans ingenomen maar moest
die bij gebrek aan steun met zware verliezen ontruimen. In
de late namiddag om drie uur zou prins Eugène er langs achter binnendringen.

Het verlies van 75.000 soldaten op één dag was tot dan nooit
voorgekomen. Dit record zou meer dan een eeuw standhouden. Pas op 1 juli 1916 bij de Slag aan de Somme zullen er
op één dag meer soldaten sneuvelen en werd er een nieuw
record gevestigd.
Wordt vervolgd.
Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.
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Deelnemingsformulier
Naam:

O Zondag 26 februari: Picasso. Sculpturen
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Dinsdag 28 februari: Rioja, wijnavond
Aantal deelnemers:

Telefoon:
E-adres:

O Vrijdag 3 maart: Hohe Messe, Bach (autocar)
Aantal deelnemers:

Lidnummer:
Opstap:
wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:

O Zaterdag 4 maart: dansfeest met orkest
Aantal kaarten:

O Zondag 8 januari: nieuwjaarsconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 11 maart: Nederland, 2-daagse (autocar)
Aantal deelnemers:

O Zondag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst
Aantal deelnemers 14.00 uur:
Aantal deelnemers 17.00 uur:

O Zondag 19 maart: Passieconcert Heinrich Schütz
Aantal kaarten:

O Dinsdag 24 januari: initiatie wijnproeven
Aantal deelnemers 4 avonden:

O Zondag 26 maart: KnipoogDag Mechelen (autocar)
Aantal deelnemers wintertuin:
Aantal deelnemers stationsproject:

O Donderdag 26 januari: Guggenheim Full Abstr.
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 28 maart: Roséwijnen, wijnavond
Aantal deelnemers:

O Zondag 29 januari: Guggenheim Full Abstraction
Aantal deelnemers:

O Zondag 23 april: matineeconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 28 januari: anthuriumkwekerij
Aantal deelnemers:

O Donderdag 27 april: Toots Thielemans, cult. wand.
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 3 februari: lezing 100 jaar De Stijl
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 29 april: Keukenhof (autocar)
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 4 februari: operette De Lustige Boer
Aantal deelnemers:

O Zondag 30 april: Toots Thielemans, cult. wand.
Aantal deelnemers:

O Donderdag 9 februari: Picasso. Sculpturen
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 13 mei: Chablis & Champagne, 4-daagse
Aantal deelnemers:

O Zondag 19 februari: matineeconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 16 juni: het Albanese volk, 11-daagse
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 21 februari: lezing Sicilië
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 18 augustus: Slovenië, 10-daagse
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 25 februari: monumenten (autocar)
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal:

O Maandag 25 september: Venetië, 5-daagse
Aantal deelnemers:
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Slovenië
De zuidkant van de Alpen

10-daagse vtbKultuur-trip
Programma: Mieke Demarsin-Opsommer
Vrijdag 18 augustus
tot en met zondag 27 augustus
Dag 1: vrijdag 18 augustus
Vlucht van Zaventem naar de internationale luchthaven te
Brnik. Korte transfer naar Bled. Na de lunch brengen we
een bezoek aan de Vintgar-kloof. Om deze smalle kloof
toegankelijk te maken voor wandelaars heeft men talrijke
bruggetjes en hangende paden aangelegd. Daarna brengt
een typische "pletna" ons naar het eilandje in het midden
van het meer. Daar kan je de klok luiden en hopen dat je
wens in vervulling zal gaan. Overnachting in Bled.

Dag 4: maandag 21 augustus
Vandaag gaat het richting Sloveense kust. We kunnen
Postojna niet voorbijrijden zonder een bezoek aan de vermaarde grotten en het kasteel van Predjama. Een bezoek
aan de Postojna-grot begint met een treinritje van 2 km.
Daarna worden we rondgeleid in een netwerk van gangen
en zalen met druipsteenformaties. Amper 10 km verder
ligt het kasteel van Predjama. De meest bekende bewoner was de legendarische figuur Erazmus, een ridder op
de vlucht voor de Duitse keizer. De kustlijn van Slovenië
is amper 46 km lang. Het gebied behoorde vijf eeuwen
lang tot de Republiek Venetië. En dat heeft zijn stempel
gedrukt op de kuststadjes. We bezoeken de havenstad
Koper. Overnachting in Portorož.
Dag 5: dinsdag 22 augustus
Het romaanse vestingkerkje van Hrastovlje bood beschutting tijdens aanvallen van de Turken. De muren binnenin
zijn volledig beschilderd met fresco's. Het belangrijkste
werk, de dodendans, is 7 meter lang. Daarna brengen we
een bezoek aan het karstgebied, een kalksteenplateau in
het zuidwesten van Slovenië. In Škocjan verdwijnt de rivier Reka in een grot en vloeit 34 km ondergronds in een
indrukwekkend grottencomplex. Omwille van de diepe
rivierkloof en de grootsheid van de ondergrondse zalen is
dit grottencomplex opgenomen in de lijst van UNESCOwerelderfgoed. In de late namiddag gaan we kijken naar
de Lipizzanerpaarden. De stoeterij is in 1580 gesticht.
Men fokte er paarden voor de Hofrijschool te Wenen. We
wonen ook een voorstelling bij van de Klassieke Rijkunst.
Overnachting in Portorož.

Dag 2: zaterdag 19 augustus
Bezoek aan het meer van Bohinj. We nemen de Vogelkabelbaan voor een schitterend panorama van de omgeving: de Julische Alpen met de Triglav, 2864 meter, de
hoogste berg van Slovenië. In de namiddag volgen we
een bergweg en bezoeken eerst de dorpjes Železniki en
Kropa. Beide plaatsen waren ooit belangrijke centra voor
de ijzerverwerking. Het stadje Radovljica kwam tot bloei in
de middeleeuwen. Het oude centrum heeft interessante
huizen en historische gebouwen. In het Thurn-huis is een
eerste tentoonstelling gewijd aan Anton Linhart. De aanpalende zalen tonen de geschiedenis van de bijenteelt.
Overnachting in Bled.
Dag 3: zondag 20 augustus
We bezoeken het centrum en het kasteel van het middeleeuwse Škofja Loka. Deze plaats is reeds in het jaar 973
vermeld en het is bijgevolg een van de oudste steden in
Slovenië - en volgens de inwoners ook de mooiste! In de
namiddag bezoeken we nabij Cerkno het geheime Partizanenhospitaal Franja. Het is tijdens WO II gebouwd in
een nauwe rivierkloof. Soldaten van verschillende nationaliteiten zijn er verzorgd. Nu is het een nationaal monument, een symbool van menselijkheid en solidariteit.
Overnachting in Bled.
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Dag 6: woensdag 23 augustus
We bezoeken de zoutwinning in de Soline van Sečovlje
en het stadje Piran. De bloei van Piran was hoofdzakelijk
te danken aan de zoutwinning, die 1200 jaar geleden begon en nog steeds op traditionele manier wordt verder
gezet. Het gebied van de Soline vormt de grens met Kroatië. Piran is gebouwd op een smalle landtong. De middeleeuwse structuur is er goed bewaard. De componist
Tartini werd hier in 1692 geboren.
Na deze bezoeken gaan we terug noordwaarts, naar de
hoofdstad Ljubljana voor een eerste kennismaking.
Overnachting in Ljubljana.

Kostprijs:
• € 1695,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij
inschrijving van minimum 25 deelnemers
• Toeslag 1-persoonskamer: € 185,00
Inbegrepen:
• Rechtstreekse lijnvlucht met Adria Airways van
Zaventem naar Brnik en terug
• Autocarvervoer van dag 1 tot en met dag 10
• Verblijf in 4*hotels op basis van half-pension
• Lunch van dag 1 tot en met dag 10
• Nederlandstalige gids ter plaatse, van aankomst tot
vertrek
• Alle toegangen, boottocht, kabelbanen, … zoals voorzien in het programma
• Eigen draadloos audiofoonsysteem
• Mieke Demarsin-Opsommer, reisleidster, programma
bewaking
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulerings- en/of reisbijstandsverzekering (kan via
vtbKultuur Kortenberg)
• Eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of
brandstoftoeslagen
• Indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuurpas (gezinslidmaatschap)
Taxivervoer:
Gezamenlijk taxivervoer van Kortenberg (aan OC Berkenhof parkeergelegenheid) naar Luchthaven Zaventem en
terug is mogelijk tegen € 17,00 per persoon

Dag 7: donderdag 24 augustus
Vandaag verblijven we de ganse dag in Ljubljana. We
bezoeken het Žale-kerkhof aan de rand van de stad. In
het centrum zien we resten van het Romeinse Emona,
middeleeuwse gebouwen, monumenten uit de periode
van de barok en de Weense Secessie, het Ljubljana van
architect Jože Plečnik ...en nog zoveel meer. Overnachting in Ljubljana.

Meer informatie en inschrijvingen: vtbKultuur Kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur.be
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,
praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services Tienen
verg. A5124

Dag 8: vrijdag 25 augustus
We verlaten de hoofdstad en trekken opnieuw de bergen
in. Kamnik ligt aan de voet van de Kamnische Alpen. Na
een kort bezoek aan dit typisch middeleeuws stadje nemen we de kabelbaan naar Velika Planina, wat "groot
bergplateau" betekent. Dit plateau, een populair wandelgebied op een hoogte van 1600 meter, is bezaaid met
typische houten herdershutten. We rijden naar het oostelijk deel van Slovenië, dat rijk is aan thermale bronnen,
kuuroorden en wellnesscentra. Overnachting in Ptui.

Programma 21/10/2016
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
© vtbKultuur Kortenberg

Dag 9: zaterdag 26 augustus
Het noordoosten van Slovenië is een zeer pittoresk heuvelgebied dat bekend is als wijnstreek. De naam
"Jeruzalem" wekt de nieuwsgierigheid.
Maribor is de tweede stad van Slovenië. Lent is de naam
van de promenade waar het symbool van de stad te vinden is: een wijnstok, 440 jaar oud, de oudste ter wereld,
dat beweren ze daar toch.
De stad Ptuj is dan weer op historisch gebied, de belangrijkste na Ljubljana. Overnachting in Ptui.
Dag 10: zondag 27 augustus
Op weg naar de luchthaven van Brnik bezoeken we de
Romeinse begraafplaats te Šempeter.
Terugvlucht naar Zaventem.
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