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Een staaltje van klank ontdekken bij Philippus
De Monte. 
 
Om in de sfeer van het jaarthema te blijven, organiseert
vtbKultuur Mechelen een digitale lezing over Philippus de
Monte. 
 
Philippus De Monte staat eindelijk nog eens volop in de
belangstelling.
Lunalia - Festival van Vlaanderen Mechelen – besteedt dit jaar
uitgebreid aandacht aan deze Mechelse componist. 
En terecht! Niet alleen vieren we dit jaar zijn 500ste

verjaardag, hij mag ook gerust worden beschouwd als een
van de grootste componisten van de renaissance. 
 
De Monte groeide op in Mechelen tot hij als 21-jarige naar
Italië trok. Zijn faam bracht hem ook nog naar Engeland, en later naar Wenen en Praag, waar hij
aan het hoofd stond van de Keizerlijke Hofkapel van respectievelijk keizer Maximiliaan II en
keizer Rudolf II. 
Klaas Coulembier laat ons in een digitale lezing kennis maken met de figuur van De Monte en
de muziekpraktijk van de 16de eeuw. 
In zijn eigen tijd werd De Monte al beschouwd als één van de allergrootsten. Vooral in zijn
madrigalen ontwikkelde hij een persoonlijke stijl die op een vernieuwende manier uitdrukking
gaf aan de teksten van grote dichters zoals Petrarca en Bembo. 
 
Klaas Coulembier studeerde musicologie aan de universiteit van Leuven, waar hij in 2012 zijn
doctoraat behaalde met een proefschrift over hedendaagse muziek. Hij was gastdocent aan de
KU Leuven, het Conservatorium van Brussel en LUCA School of Arts (Lemmensinstituut). Als
freelance musicoloog schrijft en spreekt hij over alle mogelijke onderwerpen en periodes van de
muziekgeschiedenis. Hij is vaak te gast bij de verschillende cultuurhuizen in Vlaanderen en
levert regelmatig bijdragen aan het programma Espresso op Klara. Daarnaast is hij actief als
componist en grafisch vormgever. 

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

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN

javascript:;
http://www.vtbkultuur.be/


8-4-2021 KULTUURFLITS MECHELEN - NIeuwsbrief vtbKultuur Mechelen

https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/web/cugycag4sr/ois33rghoy 2/5

www.klaascoulembier.be 
 
Praktisch: digitale lezing op vrijdag 23 april om 20 uur. 
De lezing is gratis voor alle leden van vtbKultuur. 
 
Deelnameprijs: leden gratis / niet-leden € 5 per inschrijving. Een inschrijving is per scherm,
je kan met heel je bubbel volgen. 
Stuur ons een mailtje: mechelen@vtbkultuur.be als je wenst deel te nemen en dit vóór 20 april
2021. 
Geen lid? Schrijf je deelname over op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met opgave van
'Lezing De Monte', je naam en e-mailadres. 
We zorgen ervoor dat jullie tijdig alle verdere informatie ontvangen.

Expo 'Kinderen van de Renaissance' 
 
Achter de muren van het Hof van Kamerijk in Mechelen zijn
gedurende een halve eeuw de kinderstemmen te horen van
enkele politieke hoofdrolspelers van het zestiende-eeuwse
Europa. De tentoonstelling 'Kinderen van de Renaissance'
vertelt het bijzondere verhaal van dit kinderhuishouden. 
 
In het Hof van Kamerijk groeien drie generaties Bourgondisch-
Habsburgse prinsen en prinsessen op, waaronder Filips de
Schone, Margareta van Oostenrijk en de toekomstige Karel V.
Wie de kinderportretten goed bekijkt, beseft dat die je ook iets
vertellen over hoe wij vandaag de opvoeding van onze
kinderen benaderen. En dat de ideeën van toen vandaag nog
steeds verder leven. 
 

Foto: Hof van Busleyden 
De tentoonstelling loopt van 26 maart tot 4 juli 2021 in het Museum Hof van Busleyden.
(woensdag gesloten). Het is jammer genoeg niet mogelijk om een groepsbezoek aan de
tentoonstelling te brengen. Je kunt met een audiogids de tentoonstelling op eigen houtje
bezoeken. Vergeet niet je bezoek te reserveren op de website:
https://hofvanbusleyden.recreatex.be/

Kinderharnas van Karel V keert terug naar
Mechelen 
 
vtbKultuur Mechelen heeft er mee voor gezorgd dat
het kinderharnas van Keizer Karel naar Mechelen
gehaald werd. Samen met het Kunsthistorisches
Museum in Wenen werd een nieuwe pop gemaakt die het
kinderharnas van de kleine Karel V moet dragen. 
Het harnas was een cadeau van Maximiliaan van
Oostenrijk voor zijn kleinzoon. Het maakproces duurde
echter erg lang en op een bepaald moment was Karel al
te groot voor het harnas. Het werd het niet afgewerkt en
bleef in Oostenrijk.                                  
Maar nu kunnen jullie het ontdekken in het Hof van
Busleyden.  
                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Hof van Busleyden 
 
Maar er is nog meer, dankzij de sponsoring kunnen we aan iedereen 'het verhaal van de
curator' brengen. 
Mocht je je, ter voorbereiding of na je bezoek, verder willen informeren over de kinderen van de
Renaissance, geeft curator Samuel Mareel je een unieke kijk op de samenstelling van deze
prestigieuze tijdelijke tentoonstelling. 
Omwille van de huidige coronamaatregelen komt de curator digitaal naar je thuis! De lezing

http://www.klaascoulembier.be/
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duurt ongeveer 1 uurtje. 
 
Praktisch 
De online lezing vindt plaats op donderdag 6 mei om 20 uur. 
Deelnameprijs: leden gratis / niet-leden € 5 per inschrijving. Een inschrijving is per scherm,
je kan met heel je bubbel volgen. 
Stuur ons een mailtje: mechelen@vtbkultuur.be als je wenst deel te nemen en dit vóór 25 april
2021. 
Geen lid? Schrijf je deelname over op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met opgave van
'Lezing curator', je naam en e-mailadres. 
We zorgen ervoor dat jullie tijdig alle verdere informatie ontvangen.

Mechelen bezoekt op 29 augustus 2021 de
West-Vlaamse stad IEPER. 
 
Ieper is sinds de middeleeuwen een belangrijke historische
stad. TIjdens de Eerste Wereldoorlog werd de stad volledig
vernield en kort na de oorlog bouwden de Ieperlingen hun
stad opnieuw op! 
 
In de voormiddag bezoeken we in groep de 'De Lovie'. 
'De Lovie vzw' is een sociale organisatie die ondersteuning
biedt aan jongeren en volwassenen met een beperking. Een
aantal locaties van De Lovie vzw zijn historisch waardevol. 
Uit respect voor het cultureel erfgoed proberen zij deze
gebouwen te restaureren en een zinvolle herbestemming te
geven. Ondersteuning van personen met een handicap en
zorg voor erfgoed gaan hierbij hand in hand.

Op de hoeve wordt een ruim assortiment gastronomische
streekproducten gekweekt: oude aardappelrassen,
pompoenen, pastinaak, crosnes, aardperen en natuurlijk de
befaamde Poperingse hopscheuten!  
 
Met medewerking van de bewoners bezoeken we de hoeve
en ontdekken we de bijzondere werking met degustatie van de
verschillende verwerkte eigen groenten.

vtbKultuur wordt 100 jaar in 2022! 
 
Stilzitten? Daar doet vtbKultuur niet aan mee! 

Praktisch 
BELANGRIJK! Stond je vorig jaar op de deelnemerslijst en wil je nog altijd graag mee? Schrijf
dan direct terug in. Er is plaats voor 20 deelnemers. 
 
We vertrekken 's morgens om 7 uur aan de Zandpoortvest t.h.v. de bushalte van DE LIJN aan
de kant van de school.  
Lunchen doen we samen en het namiddagprogramma speelt zich volledig af in Ieper. Hiervoor
hoef je niet op voorhand te reserveren. Er is nog een afsluitende drink voorzien (afhankelijk van
de COVID-19-maatregelen) en om 18 uur keren we terug huiswaarts. 
 
Deelnameprijs: 
Dagprogramma: € 14 voor leden en € 20 voor niet-leden. 
Middagmaal: € 20 en de busreis kost € 15. 
Inschrijven kan vanaf nu via mechelen@vtbkultuur.be en de betaling kan op rekeningnr. 
BE90 4066 0651 4132 met opgave van je naam + lidnummer.
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Benieuwd naar alle plannen voor 2021 - 2025? 
Kijk dan snel op www.vtbkultuur.be/missie 
Ontdek meer info in de volgende video 
 

Nog geen lid van vtbKultuur Mechelen
Sluit je dan snel aan!
 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele
bende. Jouw vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle
inwonende gezinsleden. 
 

We zetten nog even alle voordelen op een rijtje: 
 
• Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers met wie je samen van cultuur
kunt genieten. 
• Je neemt aan alle activiteiten van vtbKultuur Mechelen deel aan ledenprijs. 
• Alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders zijn voor jou toegankelijk aan
ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten. Je
vindt ze op www.vtbkultuur.be/activiteiten. 
• Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt dan 20
in plaats van 25 euro en krijgt hiermee toegang tot uitzonderlijke erfgoedplaatsen in Vlaanderen
en heel wat kortingen en voordelen bij meer dan 250 monumenten in Vlaanderen. 
• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een (nieuwe) Museumpas. Je betaalt dan 53 in
plaats van 59 euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer dan 170 musea
gratis te bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of met fikse korting
bezoeken. 
• Je krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele
inspiratie, in je mailbox.
Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie kortingen voor unieke voorstellingen of
evenementen. 
 
EXTRA VOORDEEL als je bij vtbKultuur Mechelen aansluit: 
2 keer per jaar organiseren we een activiteit exclusief voor jou als lid van vtbKultuur Mechelen.
Je krijgt dan van ons een persoonlijke uitnodiging! 
 
Hoe word je lid? 
Je kunt aansluiten via www.vtbkultuur.be/mechelen, doorklikken naar 'Lid worden'; vul
vervolgens je gegevens in en betaal 20 euro op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met
vermelding van je familienaam. 
 
Van zodra we je betaling ontvangen hebben, sturen we je vtbKultuur-pas naar je toe. 
Je vtbKultuur-pas 2021 is geldig van het moment van betaling tot en met 31 december 2021. 
 
We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je lidmaatschap en wensen je veel
cultuurplezier!

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

https://www.vtbkultuur.be/pagina/missie
https://youtu.be/w1OGXh3CZhY
http://www.vtbkultuur.be/activiteiten
http://www.vtbkultuur.be/mechelen
https://www.vtbkultuur.be/mechelen/word-lid
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facebook Website

+ 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 je 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. 
 

Je 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/
https://www.facebook.com/vtbKultuur-Mechelen-205247286236070/
https://www.vtbkultuur.be/mechelen
https://www.vtbkultuur.be/mechelen
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vtbkultuur-mechelen.email-provider.nl/unsubscribe/cugycag4sr/ois33rghoy
mailto:mechelen@vtbKultuur.be

