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“Verzet je zinnen” in 2016 ! 

 
VtbKultuur biedt ons heel veel 

mogelijkheden om van cultuur te genieten, 

om mooie en interessante ervaringen op te 

doen. Dit jaar staat dan ook alles in het 

teken van de vijf zintuigen. Horen, ruiken, 

proeven, voelen en zien, in één woord: 

beleven, daar draait het om! Ons 

jaarthema “verzet je zinnen” betekent ook 

afleiding zoeken, even aan iets anders denken, eens weggaan om op 

andere gedachten te komen, de dagelijkse sleur en problemen even achter 

je laten. En hierbij al je zintuigen gebruiken. 

We zetten het nieuwe jaar in met uiteenlopende activiteiten. Daguitstappen 

bv. waarbij je je ogen de kost geeft en je neus in cultuur steekt. Ook onze 

smaakpapillen komen meestal ruim aan bod als we samen tafelen of 

streekproducten proeven. Onze oren worden dan weer in de watten gelegd 

bij podiumactiviteiten zoals de matineeconcerten in Bozar Brussel of 

andere muzikale happenings. Door groepsaankoop van tickets zorgen we 

voor hapklare muziek aan heel democratische prijzen. En ook bij 

voordrachten met een waaier aan onderwerpen luisteren we geboeid naar 

een verteller die ons meeneemt in zijn verhaal. En wat denk je van de 

geuren en kleuren in de lente en de zomer wanneer de vrije natuur in al 

zijn hevigheid losbarst? En de prachtige herfstkleuren in het bos? In feite 

kan je in elk seizoen heerlijke wandelingen maken waarbij onze zintuigen 

ruimschoots geprikkeld worden. 

Heb je de smaak te pakken? Duik dan in ons aanbod, je hebt een ruime 

keuze. We beloven jullie voor 2016 alleszins een zinnenstrelend 

programma. Zet je ogen en oren wijd open en snuif de sfeer op in deze 

eerste Klavervier van het splinternieuwe jaar! En, om letterlijk én 

figuurlijk je zinnen te verzetten, vergeet je zeker niet in te schrijven voor 

onze “Achteruitkijkspiegel” (za 20/2 om 18 u.). Het wordt zoals 

gewoonlijk weer een schitterende audiovisuele avond waarop we 

fascinerende beelden te zien krijgen die we zelf beleefden. 
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