
 
vtbKultuur 

blaast 100 kaarsjes uit in 2022
 
In 2022 bestaat vtbKultuur 100 jaar en op 29
januari worden de nieuwe naam en het nieuwe logo
bekend gemaakt. 
 
vtbKultuur Mechelen werkt aan een feestprogramma
waarvan we in deze Kultuurflits al een tipje van de
sluiter oplichten. 
 
Neem je agenda bij de hand en noteer alvast de
data uit deze Kultuurflits.

Ballet Vlaanderen, Bausch / Cherkaoui 
Stadsschouwburg Antwerpen 

zondag 30 januari 2022 
 

Met Le Sacre du printemps van Pina Bausch
brengt Opera Ballet Vlaanderen één van de
ijkpunten van de dansgeschiedenis naar Antwerpen. 
Vier redenen waarom je daar bij moet zijn: 
* Bausch was één van de belangrijkste choreografen
van de 21ste eeuw. 
* Het Symfonisch orkest van Opera Ballet Vlaanderen zal dit begeleiden met een meesterlijk
muziekwerk van Igor Stravinsky. 
* Je ontdekt naast Le Sacre du printemps één van de meest fascinerende werken van Sidi Larbi
Cherkaoui: Noetic. 
* Gratis inleiding om 14.45 uur; na de voorstelling gratis nagesprek. 
 
Praktisch 
Locatie: Stadsschouwburg Antwerpen 
Aanvang: 14.45 uur 
Kostprijs: Rang_1: € 60 i.p.v. € 70 / Rang_2: € 51 i.p.v. € 60  
Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 'Ballet', + datum + lidnummer. 
Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 'Ballet'
+ lidnummer tegen ten laatste op 13 december 2021 
Foto: vtbKultuur

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

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN
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Gezocht cartoonisten! 
De verjaardag wordt gevierd met een

cartoonale! 
 

In 1952 organiseerde VTB (zo heette vtbKultuur
vroeger) het eerste ‘Salon van de Vlaamse Humor’.
Jef Nys, de bekende Vlaamse striptekenaar van
onder meer ‘Jommeke’, maakte de eerste

uitnodiging en gebruikte hier voor deze tekening. Later volgden er nog vele edities. Ter
gelegenheid van ons 100-jarig bestaan, pikken we de draad terug op. En dit keer gaan we
internationaal! Daarom zijn we op zoek naar cartoonisten om deel te nemen aan onze wedstrijd
met als thema: “Cultuur verbindt mensen”. 
 
Hoe deelnemen? 
Surf naar www.vtbkultuur-cartoons.be en bezorg ons uiterlijk op 31 december 2021 jouw
inzending. De prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2022. Een selectie van cartoons
reist in 2022 Vlaanderen en Brussel rond met de ‘Cultuurkaravaan’ van vtbKultuur. 
 
Prijzenpot: 
1ste prijs: 1.000 euro - 2de prijs: 500 euro - 3de prijs: 250 euro 
Beste Vlaamse inzending: 250 euro 
Publieksprijs: 250 euro

Oriënt Express 
Mytisch, Luxueus, Belgisch! 

Trainworld Schaarbeek
 
In het kader van EUROPALIA TRAINS & TRACKS
bezoeken we de tentoonstelling 'Oriënt Express -
Mytisch, Luxueus, Belgisch!' 
 
Bij de Oriënt-Express denken we aan luxe, avonturen,
intriges en exotische ontdekkingen. Een mythe die blijft
voortbestaan, in stand gehouden door literatuur en film. 
De tentoonstelling buigt zich over de samenleving waarin
deze legendarische trein ontstond, de belangen die
eraan waren gekoppeld, de landschappen die de trein
doorkruiste en de fantasieën die hij opwekte, maar ook
over wat er zich achter de schermen afspeelde van dit
symbool voor reizen en luxetoerisme. 
 
Heel uitzonderlijk worden twee originele rijtuigen naar Brussel overgebracht en opengesteld
voor het publiek, dat deze buitengewone trein zo ook fysiek kan ervaren. 
 
We zullen aan deze tentoonstelling nog onze eigen vtbKultuur Mechelen twist aan toevoegen.
Volg onze Kultuurflits.  
Tekst en foto: Train World

In de voetsporen van Georges Lemaître! 
Wandeling in Leuven

 
Maak kennis met het werk en het leven van Georges
Lemaître, de bedenker van de ‘big bang’ theorie. 

In voorbereiding voor voorjaar 2022



 
De man die volgens Albert Einstein “de mooiste en meest
bevredigende uitleg over het ontstaan van het heelal”
heeft neergeschreven was een Franstalig priester en
professor aan de Leuvense universiteit. 
 
We ontdekken de plaatsen in Leuven waar hij gewoond
en gewerkt heeft. We komen alles te weten over het
wetenschappelijk belang van zijn ideeën en de moeilijkheden die hij ondervond om ze ingang te
doen vinden. 
 
We staan stil bij de soms complexe relatie tussen geloof en wetenschap maar leren ook de
mens achter de wetenschapper kennen. 
 
Alle praktische informatie volgt in onze volgende Kultuurflits. 
Tekst en foto: Leuven+

 
NOTEER ALVAST VOLGENDE

DATA IN JE AGENDA. 
 

MEER INFO VOLGT LATER. 
 

HOU ONZE KULTUURFLITS IN
DE GATEN. 

 

Cultureel stadsfestival KnipoogDag 
Antwerpen, zondag 27 maart 2022 

 
Ons cultureel stadsfestival vindt in 2022 plaats in ...
Antwerpen. Hoe kan het ook anders? 
 
Antwerpen is de plek waar het voor vtbKultuur 100 jaar
geleden begon. We keren terug naar 'de roots'. Niet
alleen uit nostalgische reflex, maar natuurlijk ook om
hedendaags Antwerpen met z'n vele culturele troeven te
ontdekken. 
 
Niet alleen in de voor- maar ook in de namiddag 
kan je deelnemen aan één van de vele
begeleide themawandelingen of -bezoeken. 
 
Kostprijs: 
* ochtendprogramma: € 7 (leden) / € 10 (niet-leden) 
* namiddagprogramma: € 7 (leden) / € 10 (niet-leden)

Toots 100. The Sound of a Belgian
Legend 

KBR, Brussel, zondag 8 mei 2022 
 



Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar zijn
geworden. Dit ketje uit de Marollen was een
uitmuntend gitarist en één van de beste
mondharmonicaspelers ter wereld.  
Op zondag 8 mei 2022 schotelen we je een uniek
bezoek voor in de KBR (Koninklijke Bibliotheek) in
Brussel. Na een inleiding over Toots Thielemans kan
je, gewapend met een audiogids, de expo verder
ontdekken. 

 
Kostprijs: ledenprijs: € 7,5  i.p.v. € 15  
Foto: Canvas

Theatertour: Piv Verenigt! 
GC 't Blikveld, Bonheiden, 24 juni 2022 

 
Op vraag van vtbKultuur brengt Piv Huvluv voor het 100-jarig
bestaan een nieuwe productie over het verenigingsleven in
Vlaanderen. In deze voorstelling neemt Piv je mee doorheen
het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. Iedereen die
ook maar één keer lid is geweest van een vereniging zal hier
duimen en vingers aflikken door zoveel hilarische herkenbaarheid. Kom gerust meevieren en
raak, samen met Piv, in de ban van het verenigingsleven! 
 
Kostprijs: € 16 (leden) / € 20 (niet-leden) 
Foto: vtbKultuur

Singin' in the Rain 
Donkmeer, zaterdag 27 augustus 2022

 
In de zomer 2022 is Festivaria opnieuw van de partij aan het
Donkmeer. Ze verwachten nattigheid, maar daar zorgen ze zelf
voor. In 2022 halen ze namelijk Singin' in the Rain naar het
Donkmeer. Een spetterende bewerking van de alom gekende en
gelauwerde film met Gene Kelly. En dat het op het Donkmeer zal
spetteren, daar kan je van op aan. In 2022 haalt men alles uit de
kast om je opnieuw een verrassend spektakel te brengen. 
 
Kostprijs: ledenprijs: € 40,5 i.p.v. € 45  
Foto: New York Daily News

vtbKultuurpas 2021 gratis verlengd tot
eind 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. Stuur ons ook
even een mailtje met je adresgegevens en mobiel nummer: mechelen@vtbkultuur.be zodat we
jouw vtbKultuurpas kunnen toesturen. 
 
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 christina.de.mey@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

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.
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