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 vtbKultuur - Zedelgem 
 

o Vrijdag 19 januari 2018 – 19u30 

Nieuwjaarsreceptie met voordracht over het leven van een gezin uit Aartrijke tijdens de Grote 

Oorlog. Dit gaat door in de bovenzaal van het Gemeentehuis in Loppem. 

o Zaterdag 20 januari 2018 van 14u – 18u 

Tentoonstelling kalligrafie werken met thema  : de oorlog, dit gaat door in de bovenzaal van het 

Gemeentehuis in Loppem,  

o Vrijdag 16 maart 2018 om 20u (voorbespreking 19u15)   

De Zonder Zon Zon, Arsenaal Lazarus - zaal de Groene Meersen in  Zedelgem met o.a. 

Jaak Van Assche 

De zonder zon zon is een universeel sprookje geschreven op de huid van het heden. Een verhaal over 

ontploffingen en crisissen, over de schade die onze ongefundeerde meningen veroorzaken, over 

afscheid, vriendschap en ouderdom, over magie, geloof, overtuigingen en waarheid. 

o Zaterdag 7 april 2018 

Provinciale themadag: bezoek Knokke 

o Zaterdag 9 juni 2018  - vertrek 14u00  

afspraak Bistro MortIerken in Meetkerke  voor een bezoek aan de unieke gerestaureerde 

Poldermolen met scheprad en de eendenkooi in Meetkerke (Zuienkerke) 

o Zaterdag 18 augustus 2018 – +/- 17 u 

 We vieren met onze leden ons 5-jarig bestaan met een barbecue. Meer hierover later in het jaar. 

o Zondag 9 september – 14u00 

Op ontdekking van de Triënnale in Brugge.  Het aftellen kan beginnen! Binnen zes maanden 

gaat in de binnenstad de tweede editie van Triënnale Brugge, het internationale hedendaagse kunst- 

en architectuurparcours, van start.  Liquid City - Vloeibare Stad haakt in op het thema van 2015, 

waarbij er werd nagedacht over de stad als een megapolis. Alleen gaat het nu nog een stapje verder: 

hoe flexibel, ‘vloeibaar’, weerbaar, kan een historische stad als Brugge zijn in een tijd waar niets nog 

zeker lijkt? 

o Kookdemo – oktober 2018 

We helpen je om een overheerlijk gerecht te maken voor de komende feesten. Plaats nog nader te 

bepalen. 

o Donderdag 22 november 2018 – 19u45  - locatie nog te bepalen 
Klaproos 14-18 –  Klaproos is een muziekproject rond het thema oorlog, uitgewerkt door Debbie 

Lambregts. Voor Klaproos zal zij voornamelijk haar stem en gitaar gebruiken, aangevuld 

met zang, harp en diatonisch accordeon door Emma Coopman. Dit resulteert in een intieme, 

akoestische set die zich perfect leent voor het tere en kwetsbare onderwerp van de oorlog. 
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