
Lidmaatschap vtbKultuur 2020
 
Mocht je je lidmaatschap, dat recht geeft op de ledenprijs,
nog niet hernieuwd hebben, dan zou het ons plezieren
als je dat zou willen doen. De vtbKultuur-pas wordt dan
verlengd tot eind 2020 (door storting van € 10 op
rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 – vtbKultuur
Mechelen, met vermelding Lidgeld 2020).

Lid worden is heel eenvoudig: klik hier en je komt onmiddellijk op het aansluitingsformulier.
Je betaalt € 10 en je vtbKultuur-pas valt wat later in je brievenbus. De vtbKultuur-pas is geldig
van 1 januari tot 31 december 2020. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing
van je vtbKultuur-pas.

Bezoek Keith Haring-expo
zaterdag 22/02 • nog slechts 6 plaatsen!

 
Zaterdag 22 februari 2020 brengen we een bezoek aan
de grote retrospectieve met werk van de legendarische
Amerikaanse kunstenaar 'Keith Haring' bij BOZAR.
Graag inschrijven vóór 1 februari 2020.
Deze vriend en vakgenoot van zowel Andy Warhol als
Jean-Michel Basquiat was een unieke en opvallende

vtbKultuur Mechelen organiseert culturele activiteiten
in jouw buurt, soms zoeken we het ook wat verder ...

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN

We zijn alweer een maandje verder in het nieuwe jaar en we stellen je graag onze nieuwe
activiteiten voor.

Maar eerst hebben we wat te vieren, namelijk de geboorte van onze nieuwe naam voor onze
nieuwsbrief. In de editie van december vroegen we naar voorstellen voor een nieuwe naam
voor de nieuwsbrief 'in het digitale jasje'. Dank aan iedereen die een voorstel inzond.

We hebben gewikt en gewogen en vonden KULTUURFLITS de meest sprekende naam. We
voegen er nog Mechelen aan toe zodat de herkenbaarheid naar vtbKultuur Mechelen nog
benadrukt wordt. Voor twee personen, Eva M. en Marc G., hebben we nog een verrassing in
petto. Beiden stuurden de nieuwe naam in.
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verschijning in het New York van de jaren 1980.

De expo wordt georganiseerd door Tate Liverpool in samenwerking met BOZAR - Paleis voor
Schone Kunsten Brussel en Museum Folkwang, Essen.

© tekst & afbeelding: Bozar_Brussel

Locatie: Bozar/Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel

Aanvang:
Start gegidst bezoek aan de tentoonstelling om 13.30 uur

We gaan met de trein naar Brussel:
• samenkomst in de nieuwe lokettenzaal van het tijdelijk station op het stationsplein om 11.45
uur
• vertrek Mechelen-station: 12.03 uur
• aankomst Brussel-Centraal: 12.26 uur
Dan wandelen we samen naar het museum.
Duurtijd museumbezoek: anderhalf uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 21, niet-leden: € 25. (exclusief trein, door jou zelf te
betalen)

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Keith
Haring_22/02/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: Keith
Haring_22/02/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Lezing over Ludwig Van Beethoven
die in 2020 zijn 250ste verjaardag
viert

Mechelen heeft iets met Beethoven. Samen met
vtbKultuur Provincie Antwerpen organiseren we op
dinsdag 25 februari 2020 een lezing over deze
uitzonderlijke man. De lezing wordt gegeven door Hilde
Goedgezelschap.

In 2020 vieren we de 250ste verjaardag van Ludwig Van
Beethoven, één van de grootste componisten aller tijden.
Tijdens de lezing brengen we het verhaal van zijn kunstenaarscarrière rijkelijk gestoffeerd met
bekende en minder bekende muziekfragmenten.

We beleven zijn moeilijke jeugd in Bonn en zijn verhuis naar Wenen waar hij één van de meest
beroemde inwoners van de stad wordt.

Beethovens leven spreekt tot ieders verbeelding met al zijn verlangens, zijn relaties en
conflicten, zijn verhouding met de ‘onsterfelijke geliefde’, het drama van zijn doofheid. We
maken een boeiende ontdekkingstocht doorheen het leven en oeuvre van één van de
belangrijkste persoonlijkheden uit onze Europese cultuurgeschiedenis.

Hilde Goedgezelschap studeerde musicologie aan de KULeuven. Ze is als leraar
muziekgeschiedenis en muziekcultuur verbonden aan de academie te Heist-op-den-Berg.
Daarnaast geeft ze regelmatig concertinleidingen, lezingen en begeleidt ze ook educatieve
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bezoeken aan musea en cultuursteden. Haar passie voor muziek wil ze graag met zo veel
mogelijk mensen delen. Zo ook op dinsdag 25 februari.

!! Er zijn nog enkele plaatsen vrij - Inschrijven vóór 20 februari 2020 !!

Locatie: Het Predikheren, Zaal Mandela
Deuren: 19 uur, start lezing: 19.30 uur. Einde: 22.00 uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 8, niet-leden: € 10

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Beethoven_25/02/2020_vtbKultuur
/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Beethoven_25/02/2020_vtbKultuur /VAB-lidnr.

Studio Vandersteen & de Vlaamse
Stripwereld
lunchcauserie • zaterdag 14/03 • (max 25 p)

Liefhebber van Suske en Wiske, Jerom, Bessy of eerder
van De Rode Ridder, Robert en Bertrand? Allen striphelden
van Studio Vandersteen. De bekendste helden; Suske en
Wiske, tante Sidonie, Jerom en Lambik worden dit jaar 75 jaar

en zijn deel van het collectieve geheugen van Vlaanderen.

Al enkele generaties lang verdwalen groot en klein in de avonturen van Susker en Wiske zonder
tijd en ruimte. De man voor en achter deze Vlaamse iconen was Willy Vandersteen, een
geniale tekenaar en verteller. Zijn helden en hun tekenaars bracht hij samen in de Studio
Vandersteen.

Ronald Grossey (°1956), is uitgever, schreef voor Kuifje, Robbedoes, Knack Focus en Humo,
was hoofdredacteur van het Suske en Wiske-weekblad en kreeg de Nederlandse
'Stripschapsprijs voor bijzondere verdienste'. Hij verdiept zich al jaren in de stripwereld, niet
alleen als (mede-)auteur van diverse strips en jeugdboeken, maar ook als biograaf van Studio
Vandersteen.

In 2007 bracht hij het reilen en zeilen van de studio uit in het boek 'Studio Vandersteen, kroniek
van een legende', gebaseerd op gekende historische feiten, maar ook op authentieke en
diepgaande gesprekken met de belangrijkste betrokkenen. Dan is niet alles wat het lijkt en
worden Suske en Wiske meer dan tweedimensionale stripfiguurtjes.

Grossey is te gast bij vtbKultuur Mechelen op zaterdag 14 maart 2020. Ronald zal vergezeld
zijn van Ron Van Vliet, ex-Studio Vandersteenmedewerker, werkte mee aan de Bessy-serie en
nam de reeks Robert en Bertrand van Willy Vandersteen over.

Tijdens deze lunchcauserie brengen Grossey en Van Vliet het verhaal van de bekendste
studio van Vlaanderen en Nederland en gaan in dialoog met Frans De Wachter, voorzitter
van de Cultuurraad van Mechelen en bestuurslid vtbKultuur Mechelen.

Locatie: Brasserie ’t Park in het Vrijbroekpark ('Chalet van den tennis')
Deuren: 11.30 uur, start lunchcauserie: 12 uur. Einde: 14 uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden betalen € 34, niet-leden € 38. Zijn inbegrepen: de
lunchcauserie, een soepje met broodje, een drankje tijdens de lunch en tijdens de pauze.
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Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Vandersteen_14/03/2020_lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132_vtbKultuur Mechelen met vermelding Studio
Vandersteen_14/03/2020_vtbKultuur /VAB-lidnr

Achter de Schermen van Politie
Mechelen
zaterdag 04/04 • inschrijven vóór 15/03

We organiseren niet alleen activiteiten voor volwassenen.
We willen ook kinderen laten weten dat zij welkom zijn
op onze activiteiten.
Voor hen organiseren we een bezoek aan de Politie
Mechelen.

De eerste in een hele reeks kindvriendelijke activiteiten
vindt plaats op zaterdag 4 april 2020: 'Achter de
schermen van de Mechelse Politie'.

Locatie: Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek, Frederik de Merodestraat, Mechelen
Aanvang: 10 uur. Einde: 12 uur

Kostprijs: kinderen tot 12 jaar gratis - volwassenen: vtbKultuur- en VAB-leden: € 5, niet-leden:
€ 7.

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Politie_04/04/2020_vtbKultuur/VAB-
lidnr. en het aantal kinderen en hun leeftijd.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Politie_04/04/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Wandeling in het Mechels Broek
zondag 26.04 • inschrijven voor 15/04

Onze wandeling vertrekt aan het Bezoekerscentrum
Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, in Muizen.
Deze startplaats nabij de Dijlebrug in Muizen is goed
bereikbaar met de fiets, eventueel ook met het openbaar
vervoer.

Het Mechels Broek, gelegen op het grondgebied van Mechelen, Bonheiden en Muizen, is een
moerassig gebied naast de Dijle. Naast meer dan 100 ha natte graslanden vinden we er ook
sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Centraal in het gebied ligt een grote waterplas.
Het Mechels Broek wordt als natuurreservaat beheerd door vzw Natuurpunt. Dat beheer streeft
naar een vochtig weilandgebied, als paradijs voor watervogels. Het beheer wordt onder meer
uitgevoerd door Galloway-runderen.

De wandeling van ca 5 km gaat grotendeels over onverharde paden. Stevig schoeisel volstaat,
maar bij regenweer kan het Mechels Broek er erg nat bijliggen!

© Foto Daniël Goethals

mailto:mechelen@vtbkultuur.be?subject=Vandersteen_14%2F03%2F2020_
mailto:mechelen@vtbkultuur.be?subject=Politie_04%2F04%2F2020


Locatie: Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, in Muizen
Aanvang: 14 uur - Einde: ± 16 uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden betalen € 10, niet-leden: € 12. Afsluitdrankje in het
Brughuis inbegrepen.

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Mechels
Broek_26/04/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132_vtbKultuur Mechelen met vermelding: Mechels
Broek_26/04/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

vtbKultuur Provincie Antwerpen bezoekt
Marrakech van 4 t/m 11 oktober 2020

Marrakech, betoverende stad in centraal Marokko aan de voet
van het Atlasgebergte, spreekt in vele opzichten tot de
verbeelding. In de smalle straten van de souks is het leven
blijven stilstaan.

Het Jamaa el Fna plein, het kloppende hart van de stad, biedt u een betoverend spektakel
waarin slangenbezweerders, kruidenverkopers, acrobaten, vertellers, voedselverkopers en
andere kleurrijke figuren de hoofdrol spelen.

Prijs per persoon: In een tweepersoonskamer € 1.850 euro. Opmerking: Het hotel verhuurt
geen singlekamers. We zorgen er zeker voor dat we bij de tweepersoonskamers zeker niet
zomaar iedereen bij elkaar leggen en het zijn natuurlijk steeds aparte bedden.

Minimum 20 personen – maximum 25 personen.

Voor meer info verwijzen we je graag naar volgende link:
• https://www.vtbkultuur.be/deurne-berchem/activiteiten/trip-naar-magisch-
marakkech/datum/9290

facebook Website

Geheugensteuntje
 
Samen met je inschrijving ontvangen we ook graag de betaling. Je deelname is immers pas
definitief na betaling. Vergeet ook niet je lidnummer vtbKultuur of VAB te vermelden.

Een pakketprijs (bijvoorbeeld: georganiseerd vervoer + bezoek aan een tentoonstelling + lunch
+ wandeling) is ondeelbaar. Je betaalt dus sowieso voor het héle pakket.

Deze e-mail is verstuurd aan dirk.marteau@telenet.be.

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring werd begin

mailto:Mechels%20Broek_26/04/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/link/cugycag4sr/pn4ecsjccr/xq3kbwn5tc/g9h7jvymc9/ohdsn1bdtu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kultuurflits+Mechelen+Nieuwsbrief+%234+%28februari%29&utm_medium=email
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/link/cugycag4sr/pn4ecsjccr/phlbfygcw0/g9h7jvymc9/ohdsn1bdtu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kultuurflits+Mechelen+Nieuwsbrief+%234+%28februari%29&utm_medium=email
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/link/cugycag4sr/pn4ecsjccr/8qohqbuzpr/g9h7jvymc9/ohdsn1bdtu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kultuurflits+Mechelen+Nieuwsbrief+%234+%28februari%29&utm_medium=email
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/link/cugycag4sr/pn4ecsjccr/0aj0qood3r/g9h7jvymc9/ohdsn1bdtu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kultuurflits+Mechelen+Nieuwsbrief+%234+%28februari%29&utm_medium=email
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/link/cugycag4sr/pn4ecsjccr/mdpt9c8kem/g9h7jvymc9/ohdsn1bdtu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kultuurflits+Mechelen+Nieuwsbrief+%234+%28februari%29&utm_medium=email
mailto:dirk.marteau@telenet.be


2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving (GDPR – sinds 25 mei 2018 van kracht). Onze
privacyverklaring vertelt jou ook wat je kunt doen om jouw gegevens te controleren, aan te passen of te laten

verwijderen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ofwel lid bent van vtbKultuur/VAB, vrijwilliger bent bij vtbKultuur of op één
van onze activiteiten of via onze website aangaf dat je op de hoogte wou blijven van onze organisatie en onze

activiteiten. Je gaf toestemming om hiervoor jouw e-mailadres te gebruiken.

Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je  hier afmelden 

Voor een goede ontvangst voegt u mechelen@vtbKultuur.be toe aan uw adresboek.
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