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Antwerpen Barok: ‘Triomf van Bacchus’ van Michaelina Wautier (daguitstap op zaterdag 18 augustus 2018)

Nieuws

Inhoud

Blz.

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2018
• FRIESLAND (5 dagen) volzet
Zaterdag 11 tot en met woensdag 15 augustus
• PARIJS (2 dagen)
Zaterdag 15 tot en met zondag 16 september
• RIOJA en Santander (5 dagen)
Woensdag 24 tot en met zondag 28 oktober
Ondertussen is het programma rond en hebben een eerste reeks personen die een optie namen het programma
ontvangen en kunnen inschrijven.
• HAARLEM, AALSMEER, DEN HAAG (2 dagen)
Zondag 11 tot en met maandag 12 november

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Activiteitenkalender (vervolg)
Zomerontmoeting
Sint-Lambrechts-Woluwe
Gent Anders
Antwerpen Barok
Horta & Wolfers
Brussels Gallery Weekend
Land van Saint-Hubert
Cymbiflor
Danskring
Muzikale Strelingen met Jasmijn Lootens
Gouden reis naar Samarkand
Kuregem & Riolenmuseum
Parijs, 2-daagse
Kronieken Grimbergen
AnthurMiddendorp
Tilburg, daguitstap
Mexico, wijnavond
Parfum
Bourgognewijnen
40-45, spektakelmusical
Aperitiefconcert
Kreta & Santorini
Terugblik
Mei 1968
Terugblik Vietnam
Terugblik Rome

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2019
• VIETNAM (20 dagen)
Maandag 25 maart tot en met zaterdag 13 april
Na de succesvolle reis naar Vietnam in april ll. denken we
eraan om in 2019 een tweede 20-daagse te organiseren.
Interesse? Laat het weten en we sturen u onze programmabrochure toe.
• KRETA & SANTORINI (12 dagen)
Maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei
• APULIË & BASILICATA (8 dagen)
Matera is Culturele Hoofdstad van Europa in 2019
Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 mei
• NOORD-NOORWEGEN (11 dagen)
Tweede helft van de maand juni
• WARSCHAU PER FIETS (5 dagen)
Eerste helft van de maand augustus
• BULGARIJE (6 dagen)
Plovdiv is Culturele Hoofdstad van Europa in 2019
Tweede helft van de maand september
• VENETIË EN DE BIËNNALE (6 dagen)
Eerste week van de maand oktober
Wie voor de meerdaagse uitstappen 2019 een optie
neemt, krijgt als eerste het programma toegestuurd en
kan de optie omzetten in deelname.
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Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
47ste jaar, nr 3 • juli, augustus, september 2018
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!

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, 1100 ex. via elektronische post.

€ 10,00

• 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

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

• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
Als tweede wagen

Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg

• VAB-pakketten:
Reisbijstand
Annulatieverzekering
Bijstandspakket
Vakantiepakket
Multipakket

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.

Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg
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€ 177,00
€ 150,00
vanaf € 86,00
vanaf € 146,00
vanaf € 212,00
vanaf € 200,00
vanaf € 325,00

Activiteitenkalender tot einde 2018
Zondag
8 juli

Zomerontmoeting met BBQ en volksmuziek
Vlaanderen Feest

GC Colomba
Kortenberg

12.00 uur

Donderdag
12 juli

Sint-Lambrechts-Woluwe of de groene shopping
Culturele Brusselwandeling

Craenenplein
Kortenberg

09.10 uur

Zaterdag
14 juli

Gent Anders (autocar)
Miljoenenkwartier, Turkije aan de Leie, De Kabinetten

OC Berkenhof
Kortenberg

07.50 uur

Zondag
15 juli

Sint-Lambrechts-Woluwe of de groene shopping
Culturele Brusselwandeling

Craenenplein
Kortenberg

09.10 uur

Zaterdag
11 augustus

Friesland & Leeuwarden, Culturele Hoofdstad Europa (autocar)
5-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Guido Craps

OC Berkenhof
Kortenberg

06.45 uur

Zaterdag
18 augustus

Antwerpen Barok (autocar)
Michaelina (tento), Rubens achterna

OC Berkenhof
Kortenberg

08.50 uur

Woensdag
22 augustus

Rubens, spektakelmusical (autocar)
Kasteel de Merode, Westerlo

OC Berkenhof
Kortenberg

18.45 uur

Zaterdag
25 augustus

Dansuitstap (uitsluitend voor deelnemers danscursus)
Brouwerij Timmermans, boottocht kanaal Brussel-Charleroi

GC Colomba
Kortenberg

08.30 uur

Zondag
26 augustus

Horta & Wolfers
Jubelparkmuseum Brussel

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
2 september

Jachtfeesten Saint-Hubert (autocar)
Domaine du Fourneau Saint-Michel, Abdij van Saint-Hubert

OC Berkenhof
Kortenberg

07.20 uur

Vrijdag
7 september

Brussels Gallery Weekend
Gegidst bezoek

Station
Kortenberg

10.15 uur

Zaterdag
8 september

Cymbiflor
Bezoek orchideeënkwekerij

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
9 september

Muzikale Strelingen: Jasmijn Lootens & Rita Degraeuwe
Concert met nieuw toptalent

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Maandag
10 september

Danscursus
Gratis kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
14 september

Gouden reis naar Samarkand
Beeldreportage

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
15 september

Parijs
2-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

06.45 uur

Maandag
17 september

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Vrijdag
21 september

Kuregem en het riolenmuseum
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
23 september

Kuregem en het riolenmuseum
Culturele Brusselwandeling

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
29 september

Kronieken
Multimediaal spektakel met de beiaard in de hoofdrol

Basiliek
Grimbergen

20.30 uur

Vrijdag
5 oktober

AnthurMiddendorp
Bezoek anthuriumkwekerij

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zaterdag
6 oktober

Tilburg (autocar)
Stadswandeling, Schrobbelèr

OC Berkenhof
Kortenberg

07.45 uur
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Activiteitenkalender tot einde 2018
Dinsdag
9 oktober

Mexico
Wijn(proef)avond

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
12 oktober

Kreta & Santorini, mythe en werkelijkheid
Beeldreportage, voorstelling afdelingsreis 2019

Oude Abdij
Kortenberg

19.30 uur

Donderdag
18 oktober

Parfum
Lezing

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
21 oktober

Jaarlijks aperitiefconcert
Jan Vermeulen & Veerle Peeters

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Woensdag
24 oktober

La Rioja (en Santander), wijn, cultuur en architectuur
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

09.30 uur

Dinsdag
30 oktober

Verticale degustatie Bourgognewijnen
Wijn(proef)avond

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
3 november

Nederlands Limburg (autocar)
Meerssen, Houthem, Wittem, Wahlwiller, Vaals

OC Berkenhof
Kortenberg

Zondag
4 november

Begraafplaats Laken met de gerestaureerde galerijen
Culturele Brusselwanddeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Donderdag
8 november

Begraafplaats Laken met de gerestaureerde galerijen
Culturele Brusselwanddeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
9 november

Dansfeest met orkest The Atkins
N.a.v. 45 jaar danscursus vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba
Kortenberg

20.30 uur

Zondag
11 november

Haarlem, Aalsmeer, Den Haag (autocar)
2-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Donderdag
15 november

Limburg tussen staf en troon, duizend jaar graafschap Loon
Lezing door dr. Jan Vaes

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
16 november

Bhutan, authentieke Tibetaanse cultuur
Beeldreportage

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
18 november

40-45 (autocar)
Stektakelmusical, Puurs

OC Berkenhof
Kortenberg

16.10 uur

Vrijdag
23 november

5-gangen sushi en sashimi
Culinaire wijnavond

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
25 november

De Blinde Muur
Tentoonstelling Kortenbergse schildersschool

GC Colomba
Kortenberg

10.00 uur

Donderdag
29 november

Theodoor van Loon, een caravaggist tussen Rome en Brussel
Tentoonstelling Bozar

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
1 december

100 jaar einde van WO I (autocar)
Het verhaal van de mensen, daguitstap

OC Berkenhof
Kortenberg

07.15 uur

Zondag
2 december

Theodoor van Loon, een caravaggist tussen Rome en Brussel
Tentoonstelling Bozar

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
7 december

Iran, op zoek naar de verfijnde Perzische traditie
Filmreportage

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
9 december

Muzikale Strelingen, strijkersensemble (20 uitvoerders)
Concert met nieuw toptalent

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Zondag
16 december

Chopin, zoals een puber droomt, leven en werk van Chopin
Monoloog

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Zondg
16 december

Winterontmoeting
Terugblik 2018, voorstelling programma 2019

GC Colomba
Kortenberg

14.30 uur
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Zomerontmoeting
Fijne BBQ (traiteur Kokoen)
Optreden volksmuziek
Vlaanderen Feest
Zondag 8 juli

Menu A
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn)
Scampispiesje
Gemarineerde sardine
Zalmfilet

Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De Smedt
hun diareportage “Dwars door Afrika” in Kortenberg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling van VTBVAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 47 jaar geleden. Dat blijven we vieren!

Menu B
Rundsspiesje
Parelhoenfilet met pesto & mozzarella
Speklap
Kipburger met pistache & abrikoos

Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse
Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van!

Menu C
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn)
Gemarineerde sardine
Speklap
Kipburger met pistache & abrikoos

Deelname: € 39,00 • leden € 35,00
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Kortenberg), verzorgde BBQ met keuze tussen 4 menu’s, vooraf
mee te delen of aan te duiden op het betaalformulier, dessert en koffie, optreden van een volksmuziekgroep.
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen)

Menu D
Scampispiesje
Zalmfilet
Rundsspiesje
Parelhoenfilet met pesto & mozzarella
Samenkomst:
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Dringend inschrijven.

Sint-Lambrechts-Woluwe of de groene shopping
Culturele Brusselwandeling
o.l.v. Jos Vanderstappen
Donderdag 12 juli
Zondag 15 juli
St-Lambrechts-Woluwe of de groene shopping
Langs een paternoster van parken volgen we de Woluwe.
Op het uiterste puntje van het Brussels Gewest staat de
enige windmolen en wat eerder één van de twee watermolens was. Een brullende leeuw van Expo’58 bewaakt het
kasteel. Langs de oude kern met het kerkje gewijd aan Sint
- Lambertus, begonnen in de twaalfde eeuw, klimmen we
uit het dal naar het nieuwe centrum. We bezoeken een gemeente met een monumentaal modernistisch gemeentehuis met belfort, Sint-Lambrechts-Woluwe.
Deelname: € 9,00 • leden: 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
Craenenplein
09.10 uur
(lijnbus 352 om 09.20 uur - rechtover Craenenplein
= vroegere KBCkantoor, richting Brussel
of metro Kraainem
10.00 uur
Vooraf inschrijven.
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12.00 uur

Gent anders
Miljoenenkwartier
Turkse aka Migratiewandeling
De Kabinetten

Hoe worden deze ‘hergebruikt’? Een oud klooster doet nu
dienst als vluchtelingentehuis, een voormalige fabriek is
omgeturnd tot een buurtsportcomplex, het enorme fabriekscomplex aan Dok Noord wordt stilaan een winkel- en woonbuurt. En in de nabije toekomst staat ook een en ander te
gebeuren. Kortom, een oude wijk met een nieuwe look and
feel.

Zaterdag 14 juli

Tina de Gendt is auteur van het boek ‘Turkije aan de
Leie’ en werkt momenteel aan het vervolg van 50 jaar
Gentse migratie.

Miljoenenkwartier
Als een woonwijk dergelijke bijnaam krijgt is er iets aan de
hand. Primeerde hier de luxe van de huizen, hun opvallende bouwstijl of de mondaine bewoners?
Vanaf ca. 1900 smeedde de stad Gent plannen om op het
domein Sint-Pietersaalst, dat tot dan agrarisch gebied was,
een grote droom te verwezenlijken: een wereldtentoonstelling. Door de organisatie van dit grootse evenement hoopte
men industrie en handel aan te trekken. Om de massa bezoekers naar de wereldtentoonstelling te brengen besloot
men een nieuw station te bouwen, dat in de plaats van het
verafgelegen Zuidstation zou komen: het SintPietersstation. In tegenstelling tot de andere gebouwen die
ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in voorlopige
materialen op deze terreinen werden opgetrokken, zou het
station later een permanente functie gaan uitoefenen. Na
de afbraak van de wereldtentoonstelling was de stad van
plan het domein te verkavelen.

De Kabinetten
Kunstcollecties Stichting Collectie De Stadshof en Museum
Dr. Guislain

De Eerste Wereldoorlog gooide echter roet in het eten, en
uiteindelijk kwam de verkaveling er pas in het Interbellum.
De stad legde zeer strenge bouwnormen op, zodat enkel
de rijksten van de stad zich een perceel met nieuwbouw in
deze buurt konden veroorloven, wat meteen ook de benaming “Miljoenenkwartier” verklaart. Het Miljoenenkwartier
werd een staalkaart van de architectuur in het Interbellum:
u vindt er huizen in alle mogelijke stijlen uit die tijd, gaande
van art deco tot modernisme en neostijlen.

Kunst is onmisbaar. Ze raakt, prikkelt de verbeelding, doet
nadenken over mens en samenleving. Kunst kan schaamteloos mooi zijn en bewondering wekken door haar virtuositeit en zeggingskracht.
Hedendaagse musea tonen werk van professionele kunstenaars. Weinige leggen zich toe op het verzamelen en tonen
van werk van originele talenten, mensen die geen kunstopleiding genoten of om een andere reden niet tot het gewone kunstcircuit behoren. Dikwijls gaat het om kunstzinnige
eenlingen, dwarsliggers, die een eigenwijze keuze maken
in materiaalgebruik en techniek. En zij maken het hoogstpersoonlijke tot motief. Hun werken zijn van een grote intensiteit en hebben een uniek handschrift.

Marc Dubois, prof. Architectuurgeschiedenis aan SintLucas, gidst ons door het Miljoenenkwartier

De Kabinetten biedt een podium aan ‘solitaire scheppers’,
in steeds wisselende opstellingen: recente aanwinsten worden getoond, kwetsbaar werk gaat terug naar het depot,
nieuwe thema’s komen aan bod.
De Kabinetten is een samenwerking tussen Stichting Collectie De Stadshof en Museum Dr. Guislain en toont werk
van een dertigtal kunstenaars.
Deelname: € 54,00 • leden: € 49,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Middagmaal: (facultatief) in het betere Turks restaurant
Gök Palace (voorgerecht, stoofpotje, dessert) voor € 16,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.30 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.35 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
07.40 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
07.50 uur
Nossegem, bushalte ‘centrum’
07.55 uur
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
08.05 uur
Terug in Kortenberg omstreeks 19 uur
Vooraf inschrijven.

Turkse aka Migratiewandeling
Met Tina De Gendt wandelen we doorheen de zogenaamde ‘19de-eeuwse gordelwijk’. De wijk was ooit een schippers- en een arbeiderswijk, vandaag is het nog altijd een
heel levendige, multiculturele plek.
Na een moeilijke periode hervindt deze wijk vandaag een
nieuw leven. Naast zielloze nieuwbouw en verkommerde
krotten staan er nog veel oude maar waardevolle gebouwen, zoals een 18de-eeuws stadspaleis in de Sleepstraat
of een rederij uit de 19de eeuw.
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Deze sponsor steunt ons
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Antwerpen Barok
Michaelina

Michaelina’s werk is uitzonderlijk van kwaliteit. En veelzijdig: ze schildert portretten, stillevens, verhalende werken,
taferelen uit het dagelijks leven… De werken zijn metershoog of klein, kleurrijk of monochroom, verfijnd of met de
brede borstel geschilderd.

Tentoonstelling

Rubens achterna, Rubens’ bloei
Kerkenwandeling

Zaterdag 18 augustus

Michaelina is vooral actief tussen haar 39ste en 55ste.
Over de periode voor en na weten we niets. Wel dat ze 85
werd. Er valt dus nog veel te ontdekken…

Barok
Van kort voor het jaar 1600 tot diep in de jaren 1700 is Europa in de ban van de barok. Europa’s uitzicht wordt daar
tot in onze tijd diepgaand door bepaald. We worden nog
altijd omgeven door barok. In de Lage Landen is Antwerpen met grote voorsprong de stad van de barok. Maar wat
is dat eigenlijk, barok? Wat moeten we ermee? Laten we
het maar meteen verklappen: barok, dat zijn emoties.

Rubens achterna, Rubens’ bloei
De wandeling voert ons langs de monumentale kerken van
Antwerpen, die allemaal een sterke en onlosmakelijke band
hebben met Peter Paul Rubens. Wij verkennen, onder leiding van een ervaren gids, een selectie van drie kerken en
ontdekken er sporen van Rubens’ leven in de stad.
Een biografische ontdekkingstocht
We laten ons binnenleiden in deze gebedshuizen en volgen Rubens’ groei van leergierig en begiftigd leerling naar
briljant en veelzijdig kunstenaar, de uitbouw van zijn netwerk in Antwerpen en ver daarbuiten, én de feestelijke en
droevige momenten die hij met zijn familie heeft beleefd.
Wij staan oog in oog met de overweldigende meesterwerken die Rubens voor de luisterrijke aankleding van deze
kerken heeft gemaakt en leren hun ontstaanscontext kennen. Deze religieuze opdrachten dienden als propaganda
voor de contrareformatie die het katholieke geloof moest
herstellen, maar droegen tegelijk bij aan de verspreiding
van de naam en faam van Rubens.

Barok is een stijl, leren we op school. Een stijl in de architectuur en de tuinarchitectuur, de literatuur, de beeldende
kunsten, de muziek, de mode. Barok is een dynamische
stijl, met veel beweging en vaart. Heftig, weelderig ook…
theatraal.
Dat klopt allemaal, maar het is niet het hele verhaal. Want
waarom heeft barok al die kenmerken? Omdat barok ons
als toeschouwers wil aanspreken. Indruk maken. Verrassen. Raken. Binnenkomen. Barok, dat is bewegen en erdoor bewogen worden. Barok is emotie. En barok gebruikt
inderdaad veel middelen om die emoties over te brengen.
Het is een beetje zoals een spreker alle middelen bovenhaalt om mensen te overtuigen.

De route ‘Rubens’ bloei’ start in de Sint-Pauluskerk, gaat
langs de Sint-Carolus Borromeuskerk op weg naar een
bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en eindigt in
de Sint-Jacobskerk.

Deelname: € 54,00 • leden: € 49,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Middagmaal (facultatief): eenvoudig 3-gangenmenu voor
€ 19,00

Michaelina, de leading lady van de barok
Dit is een wereldprimeur. Voor het eerst ooit wordt het werk
van Michaelina Wautier belicht, een belangrijke kunstenares uit de 17de eeuw. We weten nog lang niet alles over
Michaelina’s leven en werk. Maar genoeg om haar in de
spotlights te zetten.

Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
Nossegem, bushalte ‘centrum’
Zaventem, bushalte Kerkplein
Terug in Kortenberg omstreeks 19.00 uur.
Vooraf inschrijven.

Michaelina Wautier wordt in 1604 geboren en groeit op in
Mons, als enige meisje in een gezin met negen kinderen.
Ze komt uit een welgestelde familie. Op haar dertiende
sterft haar vader. Vanaf ca. 1645 bouwt Michaelina haar
loopbaan uit in Brussel. Ze woont er met haar broer Charles, ook schilder.
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08.30 uur
08.35 uur
08.40 uur
08.50 uur
08.55 uur
09.05 uur

Horta & Wolfers
Heropening van de juwelierszaak
Wolfers Frères, 1912

105 jaar na de plechtige inhuldiging van de juwelierszaak Wolfers Frères in 1912, wordt de winkel opnieuw
in zijn authentieke opstelling getoond.

Gegidst bezoek in het Jubelparkmuseum

Daarvoor werd in het Jubelparkmuseum een zaal vrijgemaakt van quasi dezelfde oppervlakte en vorm als de ruimte die Victor Horta had voorzien in het gebouw gelegen in
de Arenbergstraat in Brussel. Op basis van een grondige
historische studie worden de vitrines en toonbanken geplaatst zoals Horta ze had voorzien. Daarvoor werd de kleine, voorlopige opstelling van het meubilair in het museum
ontmanteld en werden de opgeslagen interieurelementen
uit de reserves gehaald. Ook de oorspronkelijke toegangsdeuren zullen worden geïntegreerd. Zo zullen de bezoekers de zaal betreden zoals vroeger het uitgelezen cliënteel
de juwelierszaak binnen wandelde.

Zondag 26 augustus

Deelname: € 25,00 • leden: € 22,00
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem
(verplaatsing met eigen wagen)
Bezoek 10.00 uur
Samenkomst (verplaatsing met eigen wagen)
OC Berkenhof
09.15 uur
of Jubelparkmuseum
09.45 uur
Bezoek 11.30 uur
Samenkomst (verplaatsing met eigen wagen)
OC Berkenhof
10.45 uur
of Jubelparkmuseum
11.15 uur
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen
€ 3,00 (af te rekenen met de chauffeur)
Vooraf inschrijven.

Brussels Gallery Weekend
Bezoek Brusselse galerieen
o.l.v. Léa Nys

Vrijdag 7 september
Het Brussels Gallery Weekend is een belangrijk evenement
op de hedendaagse kunstkalender dat elk jaar de meest
geavanceerde galerieën van de stad bij elkaar brengt om
het nieuwe seizoen te lanceren. De galerieën die deelnemen aan deze editie zijn een weerspiegeling van de steeds
belangrijkere positie van Brussel in de wereldwijde hedendaagse kunstscene.
Een veertigtal galerieen en meer dan tien artist run spaces
en instellingen in de Europese hoofdstad zullen weer 4 dagen lang de deuren openen en de ongelooflijke diversiteit
en rijkdom van de Brusselse hedendaagse kunstscène tentoon spreiden. Nieuw op het programma dit jaar, is een
ruimte enkel en alleen gewijd aan jonge artiesten in de Espace Vanderborght in de Schildknaapstraat, tevens de centrale ontmoetingsplek voor het publiek tijdens dit Brussels
Gallery Weekend.

Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem, ritje(s) met de
tram
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 10.28 uur)
of Centraal station (lokettenzaal)
De lunch nemen we onderweg
Vooraf inschrijven.

Met de vierdaagse wil de organisatie Brussel op de kaart
van de internationale hedendaagse kunstscène zetten en
tonen dat het gemis aan een museum voor hedendaagse
kunst hen daarbij niet tegenhoudt.
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10.15 uur
11.00 uur

Het Land van Saint-Hubert
Internationale dagen van
de jacht en van de natuur

Openluchtmuseum Fourneau Saint-Michel
Woningen, boerderijen, een school, een kapel, allemaal op
traditionele wijze heropgebouwd in een prachtig groen
park. Zo krijgt u een beeld van hoe het Ardense landelijke
leven er vroeger aan toe ging. Een uitzonderlijke hoogoven
uit de 18de eeuw getuigt van de oude ijzerindustrie, en is
gebouwd door de laatste pater van St-Hubert, Dom Nicolas
Spirlet.

Basiliek
Jachthoornblazers
Fourneau Saint-Michel
Zondag 2 september

De basiliek van Saint-Hubert
Uitzonderlijk patrimonium in Wallonië en belangrijk bedevaartsoord midden de Ardense wouden; de basiliek bekoort
de bezoeker door haar elegantie en grootsheid en is de
stille getuige van de grootsheid van de voormalige benedictijnerabdij die door de Franse overheersing op het einde
van de 18de eeuw werd afgeschaft.
De kerk is een echte les in de architecturale geschiedenis.
Men vindt er romaanse elementen en verder bouwfases uit
de gotiek, de renaissance en de barok. De strakke barokke
voorgevel staat in schril contrast met het gotisch interieur
waar vooral de speling van het licht de vele kleuren van de
gebruikte materialen tot leven doet komen.
Het Abtenpaleis
Het abtenpaleis dateert van 1729 en werd opgetrokken
onder de prelaatschap van abt Célestin De Jong. Deze
schitterende residentie moest de abdij een nooit eerder
gekende uitstraling geven en diende eveneens als ontvangstruimte voor belangrijke gasten. Door de herstellingswerken zijn de smeedijzeren hekkens terug versierd met
allegorische figuren die de Romeinse kalender van 10
maan-maanden voorstellen (maart-december). Het gebouw
huisvest vandaag de diensten van het rijksarchief en van
de provinciale cultuurdienst.

PROGRAMMA
Voormiddag:
• Onthaal met koffie/thee met koek in ‘Le Coin Gourmand’
het restaurant van het wildpark
• Bezoek aan de basiliek
• Bijwonen optreden jachthoornblazers tijdens de misviering

De jachthoornblazers Royal Forêt Saint-Hubert
Het jachthoor gezelschap werd opgericht in 1928 ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het overlijden van
SInt-Hubertus. Destijds was dit gezelschap gekend onder
de naam “Rally Freyr”. De groep werd viermaal kampioen
van België (o.a. in 2011) en bekleedt jaarlijks een belangrijke plaats tijdens de internationale dagen van de jacht en de
natuur in Saint-Hubert. In 2018 vierde het Royal Forêt Saint
-Hubert zijn 90ste verjaardag.

Middag:
• Driegangenmenu (regionale keuken) in ‘L’Auberge du
Prévost’: een plakje ‘pâté de Gaume’ met uienkonfijt •
varkensribbetjes bereid op Ardense wijze • dessert •
wijn, water en koffie/thee inbegrepen voor € 28,00
(vegetarisch is mogelijk)
Namiddag:
• Bezoek aan het domein van Fourneau Saint-Michel
• Afsluiter
Deelname: € 39,00 • leden: € 35,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, onthaal met koffie/thee, toegangen, gids
Opstap:
Leuven/Herent, Hubo, Brusselsesteenweg
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 22
Nossegem, bushalte ‘centrum’
Zaventem, bushalte Kerkplein
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur
Vooraf inschrijven.
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07.00 uur
07.05 uur
07.10 uur
07.20 uur
07.25 uur
07.35 uur

Cymbiflor
Orchideeënkwekerij Overijse

gerd, maar toen kreeg ik een unieke bloem uit zijn collectie
en kreeg hij een ‘Maggy’ van mij. Zo kan ik verder experimenteren met een nieuw exemplaar’, legt Jan uit.

Zaterdag 8 september

10.000 soorten
In Jans serre staan 10.000 soorten orchideeën geëxposeerd. ‘Het gevolg van veertig jaar noeste arbeid en kruisingen’, zegt hij. Voortaan kunnen bezoekers dus terecht in
zijn museum.

Gegidst bezoek

Jan Van Haute vertelt:
“De geschiedenis van de Belgische orchidee gaat terug tot
1850, toen Jean Linden enkele exemplaren uit Engeland
importeerde en ze naar Gent bracht. In 1880 startte hij met
zijn bedrijf. De bloem speelde een belangrijke rol in het
sociale leven van de mensen toen. Met vakantie gaan naar
het buitenland was niet gebruikelijk, dus wilden mensen in
eigen land wel wat exotische planten en bloemen zien. Zo
ontstonden de eerste plantentuinen’. ‘Ik noem mijn museum een ‘levend iets’, want elk moment van het jaar bloeien
er andere orchideeën.”
Onlangs wist Jan naar eigen zeggen een haast onmogelijk
iets te creëren: ‘Ik kweekte een kruising tussen een ‘koude’
en een ‘warme’ bloem. Een koude bloem is eentje die alleen in de winter bloeit, een warme bloeit het hele jaar
door. De kans dat dit lukt, is bijna nihil. Maar na veel proberen lukte het.’ De nieuwe orchidee kreeg de naam Maggy
Lefever, de naam van zijn vrouw.

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Inbegrepen: onthaal met koffie/thee met gebak, toegang,
toelichting, rondleiding
Samenkomst:
(verplaatsing met eigen wagen)
OC Berkenhof
09.15 uur
of Cymbiflor, Mommaertsstraat 35, Overijse
09.50 uur
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen
€ 4,00 (af te rekenen met de chauffeur)
Vooraf inschrijven.

‘Ik heb de orchidee officieel in Londen laten deponeren.
Onlangs vroeg de president van de Paphiopedilum Society
in Taiwan, een van de beroemdste orchideeënbedrijven ter
wereld, of hij een exemplaar kon kopen. Ik had dat gewei-

Danskring
Geen show, geen acrobatie,
geen competitie, geen
medailles, …alleen maar een
gezonde portie plezier!
Maandag • 10 september kennismakingsles • 20.00 uur
Maandag • 17 september nieuwe lessenreeks • 19.00 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al 45 jaar tweemaal per
jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage
wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), discoswing 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:
€ 98,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00
Lidmaatschap vtbKultuur verplicht (slechts € 10,00/jaar)
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Muzikale Strelingen
Concert met
Jasmijn Lootens

sche gitaar verzorgt. Bovendien werkt ze regelmatig met
violist Wouter Vandenabeele binnen Olla Vogala en aan de
zijde van twee Syrische topmuzikanten Elias Baschoura en
Shalan Alhamwy.

Rita Degraeuwere

Haar drijfveer voor elk concert: als veelzijdig kunstenaar op
zoek gaan naar artistieke kwaliteit, experimenteren met de
tussenruimte die muziek inneemt tussen muzikant en luisteraar en de magie ontdekken van wat in die tussenruimte
ontstaat.

cello

piano

Zondag 9 september
Jasmijn Lootens werd geboren in Waregem en begon op 6jarige leeftijd met cello aan de stedelijke muziekacademie
bij P. Van Egghen. Later ontdekte ze daar ook compositie
en contrabas. In haar jeugdjaren was ze behalve muziek
ook gepassioneerd door sport (tennis en hockey) en toonde ze grote interesse voor architectuur en design. Uiteindelijke koos ze op haar achttiende voor een muzikale loopbaan. Ze start haar bachelorstudies aan het Lemmensinstituut te Leuven bij J. Kruithof en daarna studeert ze nog een
jaar aan het conservatorium van Amsterdam, bij Q. Viersen. Haar masterstudies volgt ze opnieuw aan het Lemmensinstituut, deze keer in de klas van M. Vin, waar ze in
2016 afstudeert met grootste onderscheiding. Jasmijn behaalde in datzelfde jaar ook een bachelor in de Musicologie
aan de KULeuven met onderscheiding. Masterclasses
volgde ze bij G. Sillima, G. Lipkind, P. Muller, E. Reijseger,
J. Emmert en E. Schiffer. Momenteel vervolmaakt ze zich
als solist in de hedendaagse muziek. Tijdens haar Master
na Master verdiept ze zich in meesterwerken uit de cello
literatuur en focust ze op haar eigen onderzoekproject
(parafraseren van hedendaagse cellorepertoire met live
elektronica) waarin ze wordt bijgestaan door producer Michaël Verlinden.
De brede interesse voor verschillende stijlen en vormen
resulteert in een eclectische verzameling van concerten
waar Jasmijn haar medewerking aan verleent. Zo werd ze
als soliste reeds uitgenodigd op het Festival van Vlaanderen (Gent), het Festival Midis-Minimes (Brussel) alsook het
Barok Festival in Tara (Hongarije). Voor kamermuziek
werkte ze samen met violistes Kristie Su en Lei
Wang,cellisten Benjamin Glorieux en Geert De Bièvre, altviolist Marc Tooten en pianiste Doranda Notermans waarmee ze in 2015 de derde prijs behaalde voor kamermuziek
op de Paolo Serrao Competition in Italië bovenop haar
tweede prijs in de solo categorie voor strijkers. In het kader
van haar opleiding werkt Jasmijn momenteel intensief samen met pianiste Rita Degraeuwe.
De voortdurende zoektocht naar nieuwe klanken en sferen
leidde reeds tot diverse cross-over projecten. Met Christina
Vantzou onderzocht ze het effect van de ‘drone’ binnen de
minimal post-classical music. Jasmijn nam ook deel aan
een reeks opnames met Vantzou waarbij de grafische partituur centraal stond. Met deze inzichten ging ze aan de
slag binnen de experimental ambiant music van de Canadese gitarist Aidan Baker. Ook de theaterwereld bood nieuwe perspectieven. Samen met actrice Linde Carrijn was ze
‘Artist in Residence’ tijdens het Feniksfestival 2014 waarbij
ze werken rond een verstilde wereld in beeld en muziek.
Verder bood de populaire cultuur haar een platform om
nieuwe facetten te ontwikkelen. Met Sarah Ferri toert Jaspijn met haar cello en zang doorheen de Benelux en Duitsland en samen met Jonas Winterland werkt ze aan de live
arrangementen waar ze naast cello en zang ook elektri-

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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Gouden reis naar Samarkand
Beeldreportage

een kort intens leven leidde en ook werd aanzien tot de
belangrijkste dichters van zijn generatie.

door Erik en Ingrid Buysse-Crevaels

Vandaag nog nodigt de Gouden weg een fascinerend stuk
op de legendarische Zijderoute, nog steeds reizigers
uit ,naar de minaretten en azuurblauwe koepels van Samarkand en Bukhara, gouden steden die bol staan van
Oosterse architectuur. Shakhrisabz de geboortestad van
Timoer Lenk.

Vrijdag 14 september
Lang geleden werden in Europa deze woorden een
idioom, een slogan, zoiets als een
toeristisch
handelsmerk, bezegeld voor de
toekomst .

Maar we starten in de hoofdstad Tashkent, en reizen naar
de vruchtbare Fergana Vallei met steden zoals Kokand en
Fergana die tot ieders verbeelding zal spreken. Margilan
met zijn eeuwenoude tradities van handgeweven zijde en
katoen, één van de oudste steden in Oezbekistan.Rishtan
met zijn intens blauwe keramiek en Chust bekend om zijn
Damascus-messen. We rijden door de Kyzil Khum woestijn
naar de parel van gebakken klei Khiva via Nukus naar de
“Aralzee” in Karakalpakstan, de enige autonome republiek
binnen Oezbekistan. Want …

Zijn gedicht omgezet in een hymne,
gemaakt voor reizi-

gers naar het betoverende oosten.
Het symboliseert een magisch Oosters sprookje, verbonden met de dichter poëet en toneelschrijver James Elroy
Flecker.

We reizen niet voor handel drijven alleen;
Bij hetere winden zijn onze vurige harten aangewakkerd:
Belust om te weten wat niet geweten mag zijn
Maken wij de “Gouden Reis naar Samarkand”

Geboren op 5 november 1884 in Lewisham, Londen en
overleden aan tuberculose in het Zwitserse Davos op dertigjarige leeftijd. Zijn overlijden werd destijds beschreven
als “ongetwijfeld het grootste voortijdig verlies die de Engelse literatuur heeft geleden sinds de dood van de dichter uit
het tijdperk van de romantiek”, John Keats, die eveneens

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 19.30 uur • deuren: 20.00 uur

Kuregem & Riolenmuseum
Culturele Brusselwandeling
o.l.v. gids Jos Vanderstappen
Vrijdag 21 september
Zondag 23 september
Het Rioolmuseum van de Stad Brussel ligt onder de Octrooipaviljoenen aan de Anderlechtsepoort, vlak bij het
Zuidstation.
Wist u dat het rioolnetwerk van Brussel bestaat uit bijna
400 km ondergrondse buizen, die elke dag duizenden kubieke meter afvalwater verwerken? Het Rioolmuseum nodigt u uit voor een unieke reis door het ondergrondse en
verborgen Brussel, dat zo noodzakelijk is voor de werking
van de stad.
Het Rioolmuseum is geen gewoon museum. Het is levensecht, met de Zenne in de hoofdrol. Het museum vertelt
wanneer, waarom en hoe de riolen werden aangelegd; het
toont het werk dat mensen daar onder de grond verrichten;
het legt meer uit over de watercyclus in de stad, van de
middeleeuwen tot onze tijd. Maquettes, reliëfkaarten, films
en bijzondere voorwerpen verklaren op didactische en
speelse wijze de verschillende aspecten van de waterzuivering die de riolen uitvoeren voor de stad. Een bezoek
aan het museum omvat ook een wandeling door de huidige
overkoepeling van de Zenne en in een collector.

Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00
Inbegrepen: gids bezoek riolenmuseum, eigen audiofoonssyteem
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
Station Brussel-Zuid
10.00 uur
Vooraf inschrijven.
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Deze sponsors steunen ons
Chris Van Tichelt
info@idelica.be

www.idelica.be

delicatessen • ideeën • geschenken • interieur
Leuvensesteenweg 389
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Parijs
2-daagse vtbKultuur-trip

tentoonstellingen over hedendaagse kunst.

o.l.v. gids dr. Tamara Ingels

Jean Nouvel, die in 1987 al het Institut du Monde Arabe in
Parijs ontwierp, ontwikkelde voor Cartier een gebouw dat
geheel zonder muren lijkt te functioneren en bestaat uit
oplopende glazen platen. Het transparante materiaal is in
meerdere lagen op elkaar geplaatst en steekt als een soort
glasmembraan in de hoogte en breedte boven het skelet
van het bouwwerk uit: het gebouw is op die plekken volkomen doorzichtig. Het adagium van de immaterialistische
architectuur in dit virtuele mediatijdperk lijkt hier concreet
vorm te hebben gekregen. Het minimalistische bouwwerk
heeft echter ook zijn nadelen: voor het tentoonstellen van
kunstwerken is de enorme lichtinval en het ontbreken van
‘echte’ wanden een ware crime.

Zaterdag 15 en zondag 16 september
Cimetière du Montparnasse
Montparnasse is in de 17de eeuw nog landelijk gebied. Le
mont Parnasse, een hoop gruis, ontstaan bij het uitgraven
van de catacomben. Hier kwamen de studenten hun gedichten declameren in ruil voor een belastingvrij wijntje in
een van de Guingettes. Zelfs de molenaar van de moulin
de la Charité vulde in zijn vrije tijd de glazen. Er werd lustig
gedanst, gedronken en gefeest in de straat van plezier,
letterlijk de rue de la Joie, nu de huidige rue de la Gaîté
(straat van de vrolijkheid). Het gebied groeide uit tot een
levendig Parijs centrum met cafés, bordelen en danstenten.
De cancan werd hier eerder gedanst dan in de Moulin Rouge. De stad Parijs besloot echter tot de aanleg van een
kerkhof op een naastliggende akker, waar de broeders van
de Gemeenschap van Barmhartige Broeders hun overleden confraters al hun laatste rustplaats hadden gegeven,
rond de moulin de la Charité, niet ver van het Charitéziekenhuis. De plaatselijke uitbaters kwamen in opstand,
maar toen de stad beloofde een bedrag te betalen per dode die in de grond werd gestopt, werd er naast de nieuwe
dodenakker lustig verder gefeest. Oorspronkelijk werden
tien hectare gereserveerd, maar een halve eeuw later werd
het Cimetière du Sud al uitgebreid tot de huidige achttien
hectare. De eerste teraardebestelling vond plaats op 25 juli
1824. Vijftig jaar later is het de rustplaats van bijna vierhonderdduizend Parijzenaars en is de naam al lang veranderd
in Cimetière du Montparnasse.

Musée Picasso

Deze menselijke resten werden in lege kamers gestort en
afgedekt met een netjes gestapelde wand van schedels en
botten. Met plaquettes wordt aangegeven van welke begraafplaats de botten afkomstig zijn.

De staat verkreeg in 1975, na de dood van Picasso, de
collectie van deze geweldige kunstenaar en deze wordt
tentoongesteld in het Hôtel Salé in de wijk Le Marais in het
derde arrondissement van Parijs. Het werd gebouwd tussen 1656 en 1660 door Jean Boullier de Bourges.
Het museum dankt zijn naam aan de eerste eigenaar Pierre Aubert de Fontenay, belast met het zoutbeheer. Vanaf
de 18de eeuw tot aan het midden van de 20ste eeuw telde
het gebouw verschillende bewoners en werd verhuurd aan
particulieren en instellingen. De stad Parijs kocht het gebouw in 1964 en klasseerde het geheel in 1968 als historisch monument. Tussen 1979 en 1985 onderging het gebouw een verbouwing tot toekomstig museum onder leiding
van Roland Simounet. Na 25 jaar sloot het museum zijn
deuren om het nogmaals grondig om te bouwen, te restaureren en moderniseren en uit te breiden onder leiding van
Jean-François Bodin. Het geklasseerde deel van het Hôtel
Salé nam Stéphane Thouin, hoofdarchitect van de historische monumenten, voor zijn rekening. De verbouwing
duurde eerst tweeënhalf jaar, nadien drieënhalf jaar. Het
vernieuwde museum opende op 25 oktober 2014 voor het
publiek.
Het museum maakt deel uit van de Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées. Het
museum, waarvan de inhoud thematisch werd geordend,
herbergt de grootste collectie ter wereld van werken van
Picasso, die een groot deel van zijn leven in Frankrijk doorbracht.
Picasso liet bij zijn overlijden in 1973 een forse boedel na.
De Franse staat heeft in 1979, bij wijze van successie, hieruit een keuze gemaakt van: 203 schilderijen, 158 sculpturen, 29 reliëfschilderingen, 88 aardewerkobjecten, 15 collages, bijna 1500 tekeningen, 30 tekenmappen en 1600 gravuren. In deze keuze zijn alle perioden in zijn werken vertegenwoordigd. Na het overlijden van zijn vrouw Jacqueline
kreeg het museum ook nog 24 tekenmappen, 2 sculpturen
en 40 andere objecten (tekeningen, gravures en schilderijen), waaronder “Portret de Jacqueline aux mains croissées” (Jacqueline met gekruiste armen) uit 1954.

Fondation Cartier

Musée d’Orsay

Dit gebouw, in 1994 ontworpen door Jean Nouvel, ligt aan
de Boulevard Raspail en herbergt het kantoor van het Cartierconcern en de bijbehorende Fondation die zich inzet
voor de promotie van hedendaagse kunst. Het ambitieuze
gebouw vormt het ideale decor voor de presentatie van de
eigen collectie en voor het organiseren van wisselende

Spoorwegmaatschappij Orléans kreeg vlak voor de Wereldtentoonstelling in 1900 de toestemming om op de plek
waar het vroegere Palais d'Orsay was afgebrand, een station te bouwen. Om het station te integreren in de chique
omgeving, koos Victor Laloux er in 1898 voor om de gietijzeren constructie af te dekken onder bewerkte stenen. Uit
de as van het voormalige paleis herrees een state of the art

Catacomben van Parijs
Onder Parijs is een groot netwerk te vinden van ondergrondse tunnels van minstens 290 km lang. Oorspronkelijk
waren deze tunnels de kalksteengroeven van Montrouge.
Uit deze kalksteengroeven werden eeuwenlang de stenen
gehaald waarmee de gebouwen van Parijs zijn opgetrokken. Vanaf 1786 tot ver in de 19de eeuw is een deel van de
kalksteengroeven gebruikt als depot om de beenderen van
de overvolle kerkhoven in onder te brengen. Zo werd in
1780 als eerste het Cimetière des Innocents (indertijd de
enige begraafplaats binnen de muren van Parijs) gesloten.
Alle rond de twee miljoen botten werden vanaf 1785 overgebracht naar de steengroeven onder de stad. Ook andere
Parijse begraafplaatsen werden om gezondheidsredenen
geruimd. In totaal liggen de botten van ongeveer zes miljoen mensen in de catacomben begraven.
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Parijs
stationsgebouw, waarvoor de modernste technieken gebruikt werden: liften, hellingen, bagageliften, elektrische
tractie enz. Het Gare d'Orsay was jarenlang hét voorbeeld,
waarnaar andere stations werden gebouwd. Denk maar
aan de Grand Central Terminal in New York.

meet 11000 m². Er is een auditorium met 400 zitplaatsen
en een terras met zicht op de Eiffeltoren voorzien.
De beeldende-kunstverzameling omvat voor het merendeel
werken uit de twintigste eeuw van de onderneming LVMH
en Bernard Arnault zelf. Daarbij onder meer werken van
Jean-Michel Basquiat, Gilbert & George en Jeff Koons. De
stichting gaf opdracht aan Ellsworth Kelly, Olafur Eliasson,
Janet Cardiff, George Bures Miller, Sarah Morris, Taryn
Simon, Cerith Wyn Evans en Adrián Villar Rojas om speciaal voor deze plek installaties te ontwerpen. Kelly ontwierp
een gordijn Spectrum VIII bestaande uit twaalf gekleurde
strips voor het auditorium. Olafur Eliasson schiep het werk
Inside the Horizon, gemaakt uit 43 prismavormige, van binnenuit verlichte, gele kolommen en geplaatst langs een
toegangsweg.

In 1939 waren de perrons te kort voor de langere treinen
die in gebruik werden genomen. Na verschillende functies,
van postkantoor tot tijdelijk veilinghuis, besloot president
Giscard d'Estaing in 1977 om er een museum van te maken. Architect Gae Aulenti vond het oorspronkelijke decor
zo mooi dat hij het glazen dak en de versieringen overnam
in het museumontwerp.
Het museum toont de geschiedenis van de westerse kunst
tussen 1848 en 1914. U vindt hier vooral erg veel Franse
kunst uit de 19e eeuw. Het museum staat bekend om haar
geweldige collectie impressionistische kunstwerken. Er
hangen dan ook werken van een groot aantal impressionistische kunstschilders, zoals Édouard Manet, Frédéric Bazille, Claude Monet, Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley,
Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri
de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne en Henri Rousseau.

PROGRAMMA
Zaterdag 15 september
• Vertrek aan OC Berkenhof om 06.45 uur
• Gegidste stadswandeling,
inbegrepen volgende bezoeken:
- Begraafplaats Montparnasse
- Catacomben van Parijs
- Fondation Cartier
• Avondmaal en overnachting in
Hotel Novotel Parijs Oost****
Zondag 16 september
• Gegidste stadswandeling,
inbegrepen volgende bezoeken:
- Musée Picasso
- Musée d'Orsay
- Fondation Vuitton
• In de late namiddag huiswaarts
PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 285,00 per persoon in een 2-persoonskamer
(bij inschrijving van minimum 25 deelnemers)
• toeslag 1-persoonskamer: € 45,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer, dienstvergoeding
en kosten chauffeur
• eigen audiofoonsysteem
• overnachting in Hotel Novotel Parijs Oost****
op basis van halfpension
• toegangen
• gids dr. Tamara Ingels van vertrek tot aankomst
Niet inbegrepen:
• middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
• annuIerings- en/of reisbijstandsverzekering
(kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor
de vtbKultuur-pas
Informatie en inschrijven:
vtbKultuur Kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/Kortenberg
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29

Fondation Louis Vuitton
De Fondation Louis Vuitton of de Fondation d'entreprise
Louis Vuitton is een privémuseum in Parijs dat de kunstverzameling van Bernard Arnault bevat. Het museum werd
eind oktober 2014 geopend.
Het gebouw is gelegen in het Bois de Boulogne, net buiten
het Parijse 16de arrondissement en is een ontwerp van
architect Frank Gehry, die daarbij werd geïnspireerd door
het glazen Grand Palais. Het gebouw, waarvan de bouw €
100 miljoen kostte, is opgebouwd uit twaalf op zeilen lijkende elementen. Het geheel heeft wat weg van een met bolle
zeilen varend schip. De stichting kreeg de gronden in erfpacht met de afspraak dat na 50 jaar de stad Parijs eigenaar wordt. Het museum omvat een elftal galerieën en

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg
in samenwerking met Perfect Travel Services
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
© vtbKultuur Kortenberg
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Kronieken
Multimediaal spektakel,
met de beiaard in de hoofdrol

of herschreef de muziek voor beiaard en bespeelt de torenbeiaard soms ondersteund met klankband, dan weer met
live musici en andere artiesten.

Sint-Servaasbasiliek, Abdij, Grimbergen

Met: Twan Bearda - Beiaard l Wim van den Broeck- Groot
orgel l Bart Stevens- Sax
Dansafdeling van de Gemeentelijke Academie van Grimbergen l Gregoriaans abdijkoor l Wout Bearda (blokfluit) |
Circus in Beweging l Koor Basaltes l 8 Foto- en videokunstenaars l Volkssterrenwacht Mira | Stem verteller: Luk De
Koninck. Verschillende fotografen zorgen voor begeleidende beelden en de speciale belichting brengt de toeschouwer in de juiste stemming.

Zaterdag 29 september
Uniek en vernieuwend multimediaal spektakel in de beiaardcultuur.
Het geluid van de torenbeiaard wordt via versterking, samen met extra geluidsbanden, in de basiliek gebracht. Samenspel met o.a. groot kerkorgel, koor, sax, blokfluit,...
Projectie van foto en video op 3 grote videoschermen boven het podium waar dans en live musici optreden.
Met deze voorstelling willen we op de eerste plaats de beiaardmuziek en de beiaardcultuur in het algemeen promoten. We stappen af van het klassieke beiaardconcert en
brengen een multimediaal spektakel. We gebruiken enkele
treffende gebeurtenissen in de geschiedenis van Grimbergen als rode draad. Daarrond werd muziek gekozen en
speciaal bewerkt voor deze voorstelling.
De Beiaardvrienden willen met deze voorstelling het publiek een onvergetelijke avond bezorgen om zo nog meer
interesse op te wekken voor de beiaardmuziek bij een zo
breed mogelijk publiek.
Al vanaf 2016 werken de Beiaardvrienden Grimbergen aan
deze voorstelling.
Twan Bearda, beiaardier van Grimbergen, koos, bewerkte

Dit is niet zomaar een concert, dit wordt een beleving
die u zeker niet wil missen. Slecht 1 voorstelling en
dus niet te missen
Deelname: € 15,00
Samenkomst:
(verplaatsing met eigen wagen)
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
19.30 uur
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen
€ 3,00 (af te rekenen met de chauffeur)
Basiliek Grimbergen
20.30 uur

AnthurMiddendorp
Anthuriumkwekerij in werking
Veltem-Beisem

tief 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
Vrijdag 5 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.
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
soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of
soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalita-

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.
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Tilburg
Onvoorstelbaar mooi

ger werd urine gebruikt bij het vollen, het wassen en het
verven. Dat gebeurde niet alleen in Tilburg, maar overal
waar lakens of wollen stoffen werden gefabriceerd. Bij het
vollen werd ‘bedorven urine’ als reinigings- en glijmiddel
gebruikt, bij het wassen was de urine eveneens een reinigingsmiddel, en bij het verven van wol bevorderde de urine
het gelijkmatig verdelen van de verf. Arbeiders die hun urine kwamen inleveren werden daarvoor betaald. De urine
werd in kruiken meegenomen naar de fabriek. Zo ontstond
de naam Kruikenzeiker. Met de komst van chemicaliën
bleek de urine niet meer nodig te zijn en verdween de kruik
langzaam uit het straatbeeld. Maar de naam die bleef.

Provinciale daguitstap
Zaterdag 6 oktober

Tilburg heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In
tegenstelling tot veel andere steden heeft Tilburg zich niet
ontwikkeld vanuit één bepaalde kern, maar groeide rondom
verschillende kleine kernen. In de middeleeuwen waren er,
op het grondgebied van Tilburg, meerdere groepen huizen
op kleine afstand van elkaar. Die nederzettingen waren
onderling verbonden door ‘linten’ (kleine paadjes). Tussen
de huizen van een nederzetting ontstonden de zogenaamde ‘herdgangen’. Een ‘herd’ (herder) bracht zijn schapen ’s
morgens naar de hei waar ze konden grazen, maar ’s
avonds bracht hij ze terug naar het plein tussen de huizen,
de herdgang. De mest van de dieren werd gebruikt om de
weinig vruchtbare grond te verbeteren.

De ‘Kruikenzeiker’

PROGRAMMA
Eén dagdeel worden we door stadsgidsen rondgeleid in de
binnenstad waarbij de aandacht zal gaan naar de mix tussen oude en nieuwe bouwwerken, de geschiedenis van de
stad die er ook voor gezorgd heeft dat de inwoners de bijnaam ‘kruikenzeikers’ kregen.

De stadstitel kreeg Tilburg pas in 1809 van Lodewijk Napoleon, n.a.v. zijn bezoek aan Tilburg. Intussen was Tilburg
uitgegroeid tot een wolcentrum met bekendheid tot buiten
de landsgrenzen.

Het andere dagdeel krijgen we een sfeervolle rondleiding
bij ‘Schrobbelèr’! We worden er meegenomen in de Bourgondische wereld van deze kruidenlikeur. Tijdens de ontdekkingstocht maakt u kennis met het verhaal achter
Schrobbelèr. Proef, ruik en luister u weg door de historie,
het geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr.

Rond 1850 vond de definitieve schaalvergroting plaats : de
verschillende heidedorpen groeiden samen tot de industriestad Tilburg. Met zowat 211.000 inwoners behoort Tilburg
tot de grootste van Nederland; na de ineenstorting van de
textielindustrie richtte de stad zich op hoogwaardige technologische industrie, handel, dienstverlening en onderwijs.

Voor de ochtendkoffie met koek, de lunch en onze traditionele afsluiter zijn we te gast bij Van der Valkhotel TilburgGilze.

De oude structuur met herdgangen typeerde de Tilburgse
plattegrond tot ver in de 19de eeuw en was vrij uniek voor
Nederland. De huidige plattegrond ontstond uit de herdgangen, waarvan de om- en tussenliggende ruimte in de loop
der tijd steeds dichter werd bebouwd.

PRAKTISCH
Deelname: € 65,00 • leden: € 60,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, onthaal met koffie/thee, toegangen, gidsen, lunch, afsluiter
Opstap:
Leuven/Herent, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.25 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.30 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
07.35 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 22
07.45 uur
Nossegem, bushalte ‘steenweg’
07.50 uur
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
08.00 uur
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur

Kruikenzeiker
De Tilburger wordt tegenwoordig wel eens ‘Kruik’ of
‘Kruikin’ genoemd en Tilburg zelf heet ‘Kruikenstad’. De
volledige bijnaam voor een inwoner van Tilburg is echter
een ‘Kruikenzeiker’. De naam stamt uit de tijd dat Tilburg
een echte Textielstad was en vele textielfabrieken had.
Herkomst
Het gebruik van de naam Kruikenzeiker komt voort uit het
gebruik van urine bij enkele bewerkingen van de wol. Vroe18

Mexico
Wijn(proef)avond

Italiaanse druivenrassen Nebbiolo, Sangiovese en Montepulciano en de Spaanse Tempranillo.

Dinsdag 9 oktober

Witte druivenrassen die men er voornamelijk gebruikt zijn
Chardonnay, Viognier, Chenin blanc, Riesling, Sauvignon
blanc, Sémillon en Muscat.

o.l.v. Alex Kool

Wijnbouw in Mexico is de oudste in de Nieuwe Wereld. Het
areaal aan wijnstokken wordt voor 100.000 hectoliter per
jaar gebruikt voor de vinificatie van wijn. Deze stijgt jaarlijks
enkele procenten. Mexico kent al bijna vijf eeuwen wijnbouw, vanaf het moment dat het door de Spanjaarden veroverd en gekoloniseerd werd. Tot voor kort stelde de Mexicaanse wijn kwalitatief weinig voor, ook omdat er geen
vraag naar was vanuit de bevolking. Ook in klimatologisch
opzicht zijn er de nodige beperkingen.
Desondanks is er binnen Mexico wel degelijk potentieel
voor de productie van goede wijnen. Dat is vooral het geval
in Baja California, in het uiterste noordwesten van het land.
‘Baja’ is het zuidelijke uiteinde van het ‘grote’ Californië in
buurland VS. Hier is sprake van relatief koele omstandigheden.

In de donkerpaarse gebieden worden druiven verbouwd
voor wijn. In de lichtpaarse gebieden vooral voor brandy.

Ongeveer 90% van alle Mexicaanse wijngaarden liggen
hier, zo'n 650 hectare. De belangrijkste wijnregio’s die hier
liggen zijn: Valle de Calafia, Valle de Guadalupe, Valle de
Mexicali, Valle de Santo Tomás, Valle de San Vicente

Deelname: € 29,00 • leden: € 26,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

Veel gebruikte blauwe druivenrassen zijn de Franse Cabernet sauvignon, Malbec, Carignan, Syrah en Grenache, de

Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen.

Parfum
Een passie

Lezing door Lieven Debrauwer
Donderdag 18 oktober
Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur en cineast
(van o.a. 'Pauline & Paulette') maar alléén intimi weten dat
hij een echte passie heeft voor parfum!
Lieven Debrauwer komt uit de kast ! Uit de parfumkast wel
te verstaan. Zijn privécollectie bestaat uit 500 flacons en
130 parfums. Sinds zijn achttiende is hij verzamelaar én
gebruiker. Hij zocht flacons in Parijs, boetieks of op markten, hoorde verhalen in parfumhuizen en ontdekte er tal
van boeiende mythes en legendes.
Parfum, een passie is een informatieve en ludieke voordracht met veel afbeeldingen en verhalen, over parfums,
neuzen en linken naar film, opera, schilderkunsten en Hollywoodsterren.
Deelname: € 14,00 • voorverkoop € 12,00
Leden genieten een extra korting van € 2,00
((in voorverkoop uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Liefst vooraf inschrijven.
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Bourgognewijnen
Een tijdreis doorheen één
Givry 1er Cru

Op de invloed van het klimaat en hoe de wijn verouderd
gaan we dieper in. Zo merken we dat elk van de jaargangen zijn eigen kenmerken heeft.

Verticale degustatie door Tom Jespers
Dinsdag 30 oktober
U leest het goed.
Het wordt een bijzondere, unieke wijnavond.
We gaan deze avond maar één type wijn proeven, maar
dan wel 6 verschillende jaargangen.
We beginnen met de jongste wijn (2016) en proeven vervolgens oudere jaargangen.
De Givry 1er Cru “Champs Lalot” uit de zuidelijke Côte
Chalonnaise van de Bourgogne is een topwijn gemaakt uit
100% Pinot Noir.
Deze wijn wordt elk jaar opnieuw op dezelfde manier gemaakt door dezelfde manuele behandeling van de druiven
van dezelfde wijnstokken uit één veld. De persing, gisting,
vinificatie, rijping en botteling gebeurt door één en dezelfde
wijnmaker.
Deelname: € 37,00 •leden: € 33,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 wijnen
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen.

U begrijpt het, het enige wat er veranderd is, is de productie van de druiven dat bepaalde jaar.
Tijdens de avond stellen we eveneens de Bourgogne wijnstreek voor en wat deze wijnen zo uniek maakt.

40-45
Spektakelmusical

100 jaar na Wereldoorlog I
Montea, Puurs
Zondag 18 november
40-45
Na het overdonderend succes van de spektakelmusical 1418, komt Studio 100 nu met een opvolger: de spektakelmusical 40-45. Deze productie belooft zo spectaculair te worden als zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van het
verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Exact 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog én
het moment waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd.

Een van de rijdende tribunes

Gert Verhulst:
“335 000 mensen kwamen kijken naar 14-18. Het was
overweldigend. Avond na avond staande ovaties, ontelbare
positieve reacties van ontroerde toeschouwers. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe musical een verhaal
gaan vertellen dat minstens zo aangrijpend is, maar tegelijkertijd toch helemaal anders.”

Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, bijwonen musical, rang 1.
Opstapplaatsen
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 15.50 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 15.55 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 16.00 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 16.10 uur
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 16.15 uur
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 16.25 uur
Nog slechts enkele plaatsen!

Deelname: € 81,00 • leden: € 73,00
(ter info: een individueel ticket zonder autocarvervoer kost
normaal € 69,75)
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Deze sponsors steunen ons

Dierenartsenpraktijk
Akuut
Leuvensesteenweg 469
3070 Kortenberg
02 751 62 60
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Aperitiefconcert
Jan Vermeulen
Veerle Peeters

dat de vier delen zonder pauzes in elkaar overlopen en
versmelten tot een geheel. Het gepunteerde ritme en het
stijgende kwartinterval van de eerste maten vormen een
rode draad doorheen het hele werk en dragen op subtiele
wijze bij tot een gevoel van eenheid.
Met zijn Wanderer-fantasie experimenteerde Schubert eerder al met het idee om de platgetreden paden van de klassieke sonatevorm te verlaten en de sonate een nieuw, gemodificeerd leven in te blazen. De basisstructuur van beide
werken is in essentie weliswaar gelijkaardig maar de muzikale taal die Schubert hier hanteert is van een totaal andere orde. Behalve in het Scherzo en in het bijzonder in het
luchtige Trio ademt het hele werk een sfeer uit van droefheid en tragedie, in het laatste deel nog in de hand gewerkt
door een fuga die evolueert naar een furieuze climax op de
dominant C. De aandoenlijke intimiteit van het eerste thema waar de coda mee aanvangt, wordt nog even ruw verstoord door hartverscheurende dissonanten en mondt uiteindelijk uit in berusting.

Vierhandig duo op historische pianoforte
Zondag 21 okober

Franz Schubert:
• Divertissement über französische
Motive D823
• Fantasie in f D940
Jan Vermeulen en Veerle Peeters,
een vierhandige evidentie
De twaalfdelige cd-reeks met het oeuvre voor pianofortesolo van Schubert door Jan Vermeulen werd met lof overladen in zowel de binnen- als de buitenlandse pers. Naar
aanleiding van de voltooiing van dit magnum opus werd hij
in 2010 ‘Musicus van het jaar’ in Vlaanderen en sleepte hij
een van de gegeerde KLARA’s in de wacht. Jan Vermeulen
wordt in verscheidene buitenlandse vakbladen ‘de ideale
Schubertvertolker’ genoemd.
Het lag in de lijn der verwachtingen dat de opname van het
vierhandig klavierwerk (7 cd’s) niet lang zou uitblijven. Het
zoeken naar twee extra handen bezorgde Vermeulen niet
al te veel hoofdbrekens. Intussen werden de vier reeds
verschenen cd’s al lovend onthaald door o.a. KLARA (5*
Klara’s 10), Gramophone (GB), Luister (NL), Opus Klassiek
(NL), Diapason (FR) en de Bayerische Rundfunk (D).

Het is gissen naar de reden waarom sommige van Schuberts meesterwerken voor piano en vooral piano vierhandig
zelden het podium halen. Dat lot is ook het Divertissement
über französische Motive in e, D823 beschoren. Wellicht is
de buitengewone moeilijkheidsgraad van het werk daar niet
vreemd aan. Vooral het eerste deel stelt hoge eisen aan de
uitvoerders. Na een imposante inleidende mars volgt een
lyrisch tweede thema, ongetwijfeld een van de mooiste en
meest geïnspireerde melodieën uit Schuberts hele oeuvre.
De onophoudelijke capricieuze loopjes in de rechterhand
maken het de primo-speler allerminst eenvoudig om het
expressieve, zingende karakter van de melodie in de linkerhand overeind te houden. Ook de doorwerkingen in dit deel
vormen voor beide spelers een uitdaging.
Het thema met variaties in b klein van het tweede deel is
van een zelden gehoorde gelatenheid en somberheid. Dat
Schubert erin slaagt de majeurtoonaard b van de laatste
variatie nog pijnlijker te doen klinken dan de voorgaande in
mineur, is ronduit fascinerend. Die laatste bladzijden behoren ongetwijfeld tot het meest ontroerende wat Schubert
ooit aan het papier toevertrouwde.
Zoals vaak gaat Schubert in de finale de triviale toer op.
Hier geen diepzinnigheid meer maar louter vertier, zij het
dan wel van de bovenste plank. Hij liet zich voor deze mars
ongetwijfeld inspireren door de voorbijtrekkende legers van
Napoleon in Wenen, tromgeroffel en piccologefluit incluis.

Veerle Peeters is al ruim twintig jaar een compagnon de
route van Jan Vermeulen, eerst als uitmuntende studente
in zijn pianoklas aan het Lemmensinstituut te Leuven, heel
even als kamermuziekpartner in vierhandige pianorecitals
en vervolgens, tot op heden, als artistiek leider van al zijn
Schubert-opnames.
Veerle Peeters maakte naam als oprichter van het ensemble Frescamente dat prompt laureaat werd van het Internationaal kamermuziekconcours van Almere (NL) en van
Gouden Vleugels. Ze bevestigde haar reputatie met haar
internationaal bejubelde cd rond het pianowerk van de
Franse vroeg-20e-eeuwse componiste Mel Bonis.

Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00

Het vierhandig samenspel behoort tot een van de delicaatste kamermuziekgenres. Het vereist een absolute
eensgezindheid qua toucher, timing, emoties en interpretatie tout court. Vermeulen en Peeters hebben via de talloze
cd-opnames samen met Schubert een jarenlange, boeiende weg afgelegd. Hun liefde voor zijn sublieme muziek en
die van andere grootmeesters zoals Mozart en Schumann
is al die tijd enkel maar toegenomen. In dezelfde mate zijn
ook hun visies omtrent de interpretatie ervan als vanzelfsprekend en onvermijdelijk naar elkaar toegegroeid.

Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(in voorverkoop uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Inbegrepen: concert, aperitief
Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu
in de Oude Abdij tegen € 42,00 met keuze tussen vis of
vlees als hoofdgerecht (bij het in druk geven was het
herfstmenu nog niet gekend)

Schubert
Enkele maanden voor zijn dood componeert Schubert de
beroemde Fantasie in f, D 940. Het werk bekleedt terecht
een prominente plaats in zijn piano-oeuvre en bij uitbreiding in het gehele repertoire voor vierhandig klavier sinds
Mozart.
Schubert opteert hier voor een strakke constructie en het
enige element dat refereert aan de titel “fantasie” is het feit

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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Kreta & Santorini
Mythe en werkelijkheid

ze lieten er allemaal hun sporen na. En ook Paulus kwam
op Kreta terecht en bracht de kerstening aan de gang. Het
eerste deel is een verkenning van Kreta met de geschiedenis als rode draad.

Beeldreportage
door Jan en Mieke Demarsin

Voorstelling afdelingsreis 2019

In het tweede deel gaat onze aandacht naar de natuur, het
cultureel erfgoed en de hedendaagse samenleving. Na zes
reizen van elk veertien dagen pogen we er een kleurrijk
beeld van te geven. Kreta is lang en smal: de 260 km van
oost naar west is zeker geen rit om in één dag te doen! Het
landschap wordt bepaald door een aantal belangrijke bergketens. Het Ida- en het Diktigebergte met hun vele grotten
betwisten elkaar de geboorteplaats van Zeus. De Witte
Bergen in het zuidwesten hebben de hoogste toppen en de
diepste ravijnen. Het gebied met de Samariakloof is beschermd als Nationaal Park.

Griekse muziek
Griekse proevertjes
Vrijdag 12 oktober

Slechts een vierde van het land is geschikt voor landbouw.
Kreta produceert voornamelijk olijfolie, wijn, citrusvruchten
en tomaten. Er wordt ook steeds meer aan serreteelt gedaan. Vroeger was Kreta rijk bebost. Roofbouw werkte erosie in de hand. Grote kudden geiten en schapen zijn een
probleem bij projecten van herbeplanting die mede door de
EU worden gesteund. Zandstranden zijn er vooral aan de
noordkust. Kreta ontvangt jaarlijks driemaal meer toeristen
dan het inwoners telt. Lokale ambachten zijn dan ook op
toerisme afgestemd: pottenbakken, weven, haken en borduren lijken bezigheden om de vele winkeltjes gevuld te krijgen. Na de Arabische piraten en de Venetiaanse kolonisten
zijn het nu de moderne toeristen die het leven op Kreta
ingrijpend veranderen.

De Griekse mythologie getuigt van grote vindingrijkheid en
verbeeldingskracht. Familie-intriges, triomfen en nederlagen van de vele personages zijn met zoveel details weergegeven dat ze geschiedkundige verhalen lijken te zijn.
Zeus werd op Kreta geboren, in een grot van het Idagebergte. In het geheim groeide hij er op tot man. Deze heerser van de Olympos wordt veelal getypeerd als geweldenaar en als groot verleider. Vermomd als een witte stier
ontvoerde hij Europa, een Fenicische koningsdochter. Hij
zwom met haar naar Kreta en nam haar tot gemalin. Hun
zoon Minos werd koning van het eiland. Hij liet Daidalos
een paleis ontwerpen. Het ondergrondse labyrinth was de
verblijfplaats van de Minotauros. Theseus kon het monster
doden dankzij de draad van Ariadne. De mythologie zal
ongetwijfeld sporen dragen van gebeurtenissen die zich
zeer vroeg in de geschiedenis hebben afgespeeld. De ontdekking van het paleis te Knossos in het begin van de
20ste eeuw heeft de mythe dichter bij de werkelijkheid gebracht.
De rest van de geschiedenis van Kreta was minder roemrijk. Vreemde overheersers brachten soms welvaart en rijkdom, maar ook vernieling en veel slachtoffers mede door
het verbeten verzet van vrijheidsstrijders. Grieken, Romeinen, Moren, Byzantijnen, Venetianen, Turken en Duitsers:

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Uitzonderlijk:
Deuren: 19.00 uur • aanvang 19.30
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1. Lakhsmi Matthieu met Keltische harp
2. KnipoogDag Genk: bezoek aan de Oekraïensekatholieke kerk
3. Wijnavond over Amforawijnen
4. Culturele wandeling Zaventem met bezoek aan het
bedrijf Gondrexon (ijzerweverij)
5. Grégory Lewilly kort voor zijn vertrek voor 15 maanden
met zijn bamboefiets
6. Daguitstap rond Tom Frantzen: het beeld van Jacques
Brel op het Oud Korenhuisplein in Brussel
7. Topstudenten van het Lemmensinstituut brengen een
ochtend vol kamermuziek
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Mei 1968
Het jaar 1968 was een bewogen jaar. Bij ons was er de
strijd om Leuven Vlaams tegen de aanwezigheid van een
Franstalige universiteit gelegen in een eentalig Vlaams gewest. Elders was het ook aan het gisten gegaan.

Na de oorlog was er in Duitsland een vernieuwing van bestuur gekomen. Toch was er in de Duitse Bondsrepubliek
al in 1967 een soort studentenrevolte uitgebroken in Berlijn.
Tijdens een protestactie werd een student, Benno Ohnesorg, door een politiekogel gedood. Enkele dagen later
volgden twaalfduizend studenten de lijkstoet door Berlijn.
Een jaar later, in 1968, klonken er opnieuw geweerschoten
in Berlijn. Op 11 april 1968 kreeg op de Kurfürstendam de
linkse studentenleider Rudi Dutschke twee kogels in het
hoofd. De man overleefde deze aanslag.
Naar aanleiding van deze misdaad vonden in de grote
Westduitse steden, en ook in Londen, massale betogingen
plaats. De rechtse boulevardpers en vooral het uitgeversconcern van Springer zou het aan de lijve ondervinden wat
het betekende “Rudi Dutschke Volksfeind Nummer Eins“ te
noemen . Dit was indirect aansporen tot moord. Er werden
daarom vele vernielingen aangericht.
In München vielen twee doden bij dit straatterreur. Een fotograaf en een student werden door de projectielen van
demonstranten dodelijk getroffen. In het totaal werden er
zevenhonderd arrestaties verricht, waarvan meer dan de
helft in Berlijn.
Peter Brandt , de negentienjarige zoon van de Westduitse
minister van Buitenlandse Zaken, Willy Brandt , had ook
deelgenomen aan de straatterreur. Willy Brandt was een
Duitse socialist. Zijn zoon Peter verscheen op 27 mei 1968
voor de jeugdrechtbank in Berlijn.

In Amerika ondernamen de zwarten acties voor meer rechten. Op 3 april 1968 hielden ze een protestmars te Memphis. De volgende dag werd hun leider Martin Luther King
door een sluipschutter doodgeschoten. Dit feit ontketende
een enorme schokgolf van onlusten in de Verenigde Staten.

Tegen de rechter zei hij: “In de Bondsrepubliek is een revolutie nodig die de hele tegenwoordige politieke leiding, inclusief mijn vader, aan de kant zet”. Peter kwam er vanaf
met twee weken hechtenis.
Van de vrouwelijke jeugdrechter kreeg hij de raad zijn straf
te zien als “een geschikte gelegenheid om eens rustig over
alles na te denken“.

Ook in het Oostblok heerste oproer. Onder leiding van
Alexander Dubcek kwam het tot wat men de Praagse Lente
zou noemen. Maar dit liedje zou niet lang duren. Op 20
augustus 1968 staken de soldaten van vijf Warschaupactlanden de grens over en bleef er van de Praagse Lente
niets meer over.

In Amerika was de moord op Martin Luther King de aanleiding voor hevige rellen. Tegelijkertijd zorgde de onder president Johnson escalerende oorlog in Vietnam voor een
steeds feller studentenprotest. De Vietnamoorlog had op
de Amerikaanse studentenbeweging een radicaliserend
effect. Vanaf haar oprichting had deze beweging zich geëngageerd in de strijd voor de burgerrechten van de zwarten.
Dat werd nog sterker voelbaar nadat senator Robert Kennedy voor zijn steun aan Israël doodgeschoten werd.

Bij het zien van de tanks van de bezetters in de stad Praag
goot een student, Jan Palach, benzine over zich heen en
stak zichzelf in brand. Deze zelfmoord baarde veel opzien
in de ganse wereld.
In mei 1968 sloot in Rome de universiteit wegens hevige
studentenrellen. Het Italiaanse hoger onderwijs gold in de
jaren zestig als een toonbeeld van achterlijkheid.
Er was een hoogleraar per twaalfhonderd studenten en de
professoren gedroegen zich als halfgoden. In mei 1968
staakten een half miljoen studenten in Italië tegen deze
toestanden. Dat hiertegen acties ontstonden was niet te
verwonderen.

In Los Angeles hield de senator een toespraak op 5 juni
1968 waarbij hij beloofde een einde te maken aan het onophoudelijk gebruik van geweld in Amerika. Na het einde
van zijn toespraak schoot Sirhan Bashira Sirham, een vierentwintigjarige Jordaanse immigrant, de senator neer met
een kogel in het hoofd. Robert Kennedy bezweek de dag
daarop, 6 juni 1968, aan zijn verwondingen. Hij werd later
naast zijn eveneens vermoorde broer John F. Kennedy
begraven.

In de lente en de zomer van 1968 dachten veel jongeren
dat er een nieuw tijdperk was aangebroken. De naoorlogse generatie, die de ontberingen van de oorlog niet
gekend had, kwam niet aan haar trekken.

In Mexico, een buurland van Amerika, eindigde de zomer
van 1968 in een bloedbad. In het najaar van 1968 waren in
Mexico-city de Olympische Spelen begonnen. President
Gustavo Diaz Ordaz wilde niet dat de studenten met betogingen de spelen zouden verstoren.

De jongeren stelden vast dat de wereld bestuurd werd door
oudere mensen die mentaal nog in de jaren veertig leken te
leven. In het Oostblok waren dat mannen zoals Ulbricht en
Tito. In het Westen kende men generaals zoals Franco en
De Gaulle als autoritaire regeerders.

Toen de studentenorganisaties op 2 oktober een manifestatie hielden op het Tlatelolco-plein openden de ordetroe25

Mei 1968
pen het vuur. Er vielen 325 slachtoffers.

in het revolutionaire front. De arbeiders gingen weer aan
het werk en trokken zich van de rest niet veel meer aan.
Daarna volgden de studentenleiders die terug hun colleges
gingen volgen. Bij de haastig uitgeschreven verkiezingen
van juni 1968 behaalden de gaullisten een glansrijke meerderheid. De Franse kiezers, de revolutiemiserie beu, hielpen de gaullisten nog vaster in het zadel.

In Europa raasde de onrust voort. Op 7 juni 1968 werd het
vierentwintig jarige E.T.A.-lid Etxebarrieta Ortiz door een
politiekogel doodgeschoten. Uit wraak vermoordden de
Basken een commandant. Het leidde tot een spiraal van
geweld tot in de 21ste eeuw.
In de lente en zomer van 1968 dachten linkse jongeren dat
er een nieuwe tijd was aangebroken. Maar in de tweede
helft van 1968 keerden de kansen en dat begon in Frankrijk.

Na de verkiezingen in Frankrijk van juni 1968 viel links ten
prooi aan de vertrouwde ruziemakerij en wederzijdse verkettering. De communisten werden verweten de mei 68beweging verraden te hebben. Maar ondanks deze onderlinge veten en twisten draaide de wereld gewoon voort.

In deze zee van moord en doodslag leek Frankrijk in het
begin van 1968 een oase van rust. Het land werd al tien
jaar lang bestuurd door generaal De Gaulle, die zich een
nieuwe Bonaparte waande. De Gaulle had het altijd over
de “grandeur et la gloire de France“. Hij zorgde ervoor dat
de economie goed bleef draaien. Een van zijn maatregelen
daarbij was de lonen laag te houden om de concurrentie
met de omliggende landen scherp te stellen.
In maart 1968 waren er in Nanterre, een voorstad van Parijs, aan het filiaal van de Sorbonne rellen losgebarsten.
Het begon allemaal met een groep studenten die uit ontevredenheid over hun lesprogramma de straat opgingen om
te demonstreren. De autoriteiten stuurden een politiemacht
om de orde te herstellen.

De meeste rebellen trapten het af en gingen verder studeren. Ze studeerden af, huwden, vonden een baan en pasten zich aan het werkelijk leven aan. Sommigen weigerden
zich gewonnen te geven. Organisaties zoals de RAF, de
ETA , de PLO en de CCC zullen in de volgende jaren nog
vele onschuldige slachtoffers maken.
In 1968 stond de wereld op zijn kop. De geur van revolutie
hing overal in de lucht . Maar was het wel revolutie? Overal
broeide, gistte en kookte het.
Het oude marxistische ideaal van een wereldrevolutie leek
weer springlevend. Alleen de dragers van de revolutie waren veranderd. Nu waren het geen arbeiders meer, maar
jongeren en studenten die het voortouw namen.

De interventie werkte averechts en de protestgolf sloeg
over naar de andere studenten van de Sorbonne. Uiteindelijk gingen meer mensen zich bemoeien met het protest en
dit groeide uit tot een manifestatie tegen de regering.

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg

Een van de studentenleiders was Daniel Cohn-Bendit. Op
6 mei moest hij zich verantwoorden voor een universitair
college. Daarna werd Cohn-Bendit door de Franse regering
terug naar Duitsland gestuurd. Nu zetelt hij in het Europese
Parlement te Brussel als Duits volksvertegenwoordiger.
Op 13 mei riepen de Franse vakbonden een algemene staking uit. De studenten jubelden want met de steun van de
arbeiders zou de revolutie kunnen starten. In de nacht van
10 op 11 mei werden barricaden opgericht. De bouw zelf
van deze versperringen getuigde van weinig strategisch
inzicht. De demonstranten zouden later zelf vastlopen tussen hun eigen versperringen. Tussen de barricaden liepen
volslagen vreemdelingen door elkaar en ze spraken elkaar
aan met “camarade”.
Eerste minister Georges Pompidou had een paar tankdevisies rond de hoofdstad verzameld. Ook hij vreesde een
herhaling van de geschiedenis. Het ontketende spook van
de revolutie zou wellicht een tweede Commune van Parijs
brengen.
Op 30 mei 1968 hield generaal De Gaulle een overtuigende toespraak waarbij hij aangaf dat hij wilde aanblijven. Die
dag trokken 100.000 mensen naar de Eifeltoren om De
Gaulle hun steun te betuigen. Na een paar weken verdween het revolutiegevaar zo snel als het gekomen was.
Dit was vooral de verdienste van Georges Pompidou, de
eerste minister.
Zeer tegen de zin van generaal De Gaulle begon hij te onderhandelen met de vakbonden. Er kwamen stevige loonsverhogingen uit de bus. Daarmee kwam er een ferme barst
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1. Can Tho: feestelijke stadsverlichting
2. Welkom
3. Hoi An: brug van de hereniging, de scheiding tussen
Noord- en Zuid-Vietnam
4. Sa Pa: traditionele dans
5. Coc Ly: onze gids Khoa toont welke kledingstukken
nog met de hand gemaakt worden
6. Ha Noi: etnologisch museum
7. Op weg naar een drijvend vissersdorp tijdens onze 2daagse cruise op de Ha Long-baai
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Terugblik Rome
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Rome by night op dag 1: Trevifontein
Het Vittoriano, Piazza Venezia
Het Colosseum
Prachtig apsismozaïek in de kerk van Sint-Cosmas
en Damianus
Exclusief bezoek aan de Vlaamse kerk met pater
Hugo Vanermen
De Sixtijnse kapel in het Vaticaans museum
Villa Adriana in Tivoli, het buitenverblijf van keizer
Hadrianus

