
12-12-2021 11:47 KULTUURFLITS MECHELEN - NIeuwsbrief vtbKultuur Mechelen

https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/web/cugycag4sr/ylf0vbmftf 1/5

Creten in Transit: 
Achter de schermen van kunstenaar en
galerie
25 deelnemers - Donderdag 7 oktober 2021 om 20 uur
 
Johan Creten is een gerenommeerd Vlaams beeldend
kunstenaar met vaste stek in Parijs. Enkele jaren geleden
vulde hij het Middelheim met indruk makende werken. 
 
In Mechelen staat zijn Grand Vivisecteur ('den uil') tussen
Sint-Rombouts en de Post. Over de hele wereld vind je
werken van hem in belangrijke collecties. 
 
In Galerie Transit loopt momenteel een kleine, maar fijne
tentoonstelling, met duidelijke link naar Mechelen, van een
reeks werken die voor het eerst in twintig jaar aan het grote

publiek getoond worden. 
 
Bert en Dirk van Transit leiden ons rond in de wereld van Johan Creten en de
gelegenheidstentoonstelling. Daarna kijken we achter de schermen en gaan we met hen in
gesprek over de wereld van een galerie. 

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

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN

 
Beste cultuurliefhebber, 
 
We hopen dat je gezond bent gebleven in de toch wel heel moeilijke periode die we hebben
doorstaan. Tevens danken we je voor het vertrouwen in onze vereniging en zijn dan ook
verheugd dat we dit najaar een aantal nieuwe activiteiten kunnen en mogen aanbieden. 
 
Alvast veel leesgenot en we zien jullie graag op één van onze activiteiten. 
 
Chris, Dirk, Etienne, Frans, Hildegarde, Jo, Karine, Marc en Mark 
 
Activiteiten najaar 2021: 
• 7 oktober: Creten in Transit 
• 10 oktober: Pianoconcert Dmitry Sin 
• 23 oktober: Thiebroek-wandeling 
• 18 november: Studio Vandersteen en de Vlaamse Stripwereld 
• 9 december: Achter het boek: van inspiratie tot lezen
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Wat doet een galerie eigenlijk? Hoe vind je je weg in het kunstwereldje? Wat betekent een
galerie voor een kunstenaar en omgekeerd? 
 
Praktisch: 
Locatie: Galerie Transit, Zandpoortvest 10, Mechelen 
Aanvang: 20 uur - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden: € 15 – niet-leden: € 20 
Inschrijven voor 3 oktober via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Creten in Transit’ en
de datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Creten in Transit + datum + lidnummer

Pianoconcert Dmitry Sin
Zondag 10 oktober 2021 om 14 uur
 
Zondag 10 oktober om 14 uur organiseert vtbKultuur
Mechelen, samen met concertorganisator Wonderful World
een uniek soloconcert van Dmitry Sin, Laureaat van de
Koningin Elisabethwedstrijd voor Piano 2021.  
 
Dmitry Sin werd in 1994 geboren in Chabarovsk (Oost-
Rusland) en volgde een opleiding aan de Gnessin Special
School of Music in Moskou. Daarna vervolmaakte hij zich aan
de École normale de musique Alfred Cortot in Parijs.
Ondertussen is hij een een internationaal gerenommeerd
pianist, laureaat van diverse grote prijzen.  Dmitry’s repertoire

omvat diverse stijlperiodes, van barok tot hedendaags, met een bijzondere plaats voor de
romantiek en meer in het bijzonder Sergey Rachmaninov. 
 
Het concert vindt plaats in Huis De Min, Sint-Katelijnestraat 63 te Mechelen. Ingang achter de
hoek, langs de Beggaardenstraat. 
 
Praktisch: 
Locatie: Huis De Min, Sint-Katelijnestraat 63, Mechelen (ingang achter de hoek, langs de
Beggaardenstraat) 
Aanvang: 14 uur - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden € 25 – niet-leden betalen € 30 
 
Inschrijven voor 3 oktober via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Pianoconcert’ en de
datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Pianoconcert + datum + lidnummer

Wandeling Thiebroek
Zaterdag 23 oktober 2021 om 14 uur 
 
Zaterdag 23 oktober trekt vtbKultuur Mechelen opnieuw de
Mechelse natuur in. We spreken af om 14 uur op de
Gentsesteenweg ter hoogte van voetbalveld/AVEVE/bushalte
Mechelbaan (neem bus 286 of 287) voor een geleid bezoek

aan Thiebroek. 
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Dit natuurgebied ligt omsloten door de Gentsesteenweg, de Zenne en de Leuvense Vaart. Ooit
was het een op de Zenne gewonnen gebied met vloeibeemden, hooiweiden, stortplaats en
populierenbos. Nu is het een openbaar wandelbos met gemengd loofhout en vindt het
aansluiting met de Battelaer.  
 
Gids Gust maakt ons wegwijs doorheen het gebied en zijn rijke flora en fauna. Aan de
weersomstandigheden aangepast schoeisel met bijhorende kledij zijn alvast aan te raden. 
 
Praktisch: 
Locatie: Gentsesteenweg, ter hoogte van voetbalveld/AVEVE/bushalte Mechelbaan 
Aanvang: 14 uur - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden: € 10 – niet-leden betalen € 12 
 
Inschrijven voor 17 oktober via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Thiebroeck’ en de
datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Thiebroeck + datum + lidnummer

Studio Vandersteen & de Vlaamse
Stripwereld
Donderdag 17 november 2021 om 20 uur 
 
Ben je liefhebber van Suske en Wiske, Jerom, Bessy of
eerder van De Rode Ridder of Robert en Bertrand? Het zijn
allen striphelden van Studio Vandersteen. 
 
De bekendste helden; Suske en Wiske, tante Sidonie, Jerom
en Lambik, werden vorig jaar 75 jaar en zijn deel van het
collectieve geheugen van Vlaanderen. 

 
 
Al generaties lang verdwalen groot en klein in de avonturen van Suske en Wiske. 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 en stripkenner, 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 donderdag 18 november 2021 om 20 uur in
Het Predikheren. Ronald zal vergezeld zijn van Ron Van Vliet, ex-Studio
Vandersteenmedewerker, werkte o.a. mee aan de Bessy-serie en nam de reeks Robert en
Bertrand van Willy Vandersteen over. 
 
Ze brengen het verhaal van de bekendste studio van Vlaanderen en Nederland, waar ernst ook
hilarisch kan zijn en vakmanschap ook commercieel. 
 
Praktisch: 
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Locatie: Het Predikheren 
Aanvang: 20 uur - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden: € 19 – niet-leden betalen € 24 (drankje inbegrepen) 
 
Inschrijven via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Vandersteen’ en de datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Achter het boek + datum + lidnummer 
 

Achter het boek: van inspiratie tot lezen
Donderdag 9 december 2021 om 20 uur
 
Een schrijver, een uitgever, een boekhandelaar en een lezer
zetten zich rond de tafel om het verhaal van 'het boek' te
vertellen.Wie doet wat? Wie speelt welke rol? Welke belangen
liggen in de weegschaal? Hoe verhouden de partijen zich
tegenover mekaar? 

 
En nog: heeft 'het boek' op zich nog wel een toekomst? Is er een meerwaarde aan twee
boekenbeurzen in Vlaanderen? 
 
We proberen met de rechtstreeks betrokkenen in een huiskamergesprek zicht te krijgen op het
wordingsproces van het boek dat hoopvol ligt te wachten op een lezer. Op jou of een nobele
onbekende? 
 
Praktisch: 
Locatie: Boekhandel Salvator, Befferstraat 5, Mechelen 
Aanvang: 20 uur  - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden: € 19 – niet-leden betalen € 24 (drankje inbegrepen) 
 
Inschrijven voor 5 december via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Achter het boek’
en de datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Achter het boek + datum + lidnummer

vtbKultuurpas 2021 gratis verlengd tot
2022!
 
Goed nieuws: De cultuurliefhebbers die in 2021 een
vtbKultuur-pas kochten worden hiervoor beloond. Er waren
weinig activiteiten maar we konden toch op jullie steun
rekenen, waarvoor dank. Deze trouw wordt beloond door een

gratis verlenging tot eind 2022. 
 
Nog geen vtbKultuur-pas? 
 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Jouw vtbKultuur-pas is
bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden en biedt een waaier aan permanente en/of
tijdelijke voordelen en kortingen op verschillende culturele activiteiten. 
 
Je kunt nog altijd je vtbKultuur-pas aanvragen door € 20 te storten op rekeningnummer BE90
4066 0651 4132 – vtbKultuur Mechelen, met vermelding Lidgeld 2021 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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Nog even dit: het gekoppeld lidmaatschap van VAB-leden werd opgeheven in september 2020.

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 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 {{email}}. 
 

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

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, 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.

https://www.facebook.com/vtbKultuur-Mechelen-205247286236070/
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