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Afdeling 

Sint-Katelijne-

Waver 

 

 
 

 

Met Kerstmis en Nieuwjaar in zicht stellen wij u voor 2017 een 

goed gevuld en aangenaam cultuuraanbod voor.  
 

vr. 6 jan.  Utopia tentoonstelling in M museum, Leuven 
Vr. 3 febr.  Ivan De Verschrikkelijke 

Zo. 26 maart Knipoogdag Mechelen 
Wo. 12 april We free king, jazz 

Wo 28 juni  Choreolab door het Ballet van Vlaanderen 
Za 2 sept.  Muzical Kiss Me Kate 

Zo 1 okt.  Totem Cirque du Soleil 
 

 

Utopia tentoonstellingen te Leuven 

Vrijdag 6 januari om 11u aan M museum te Leuven 

We bezoeken met een combiticket de tentoonstelling Utopie in het M-

museum in de voormiddag en na een korte lunch een tweede deel in de 

universiteitsbibliotheek. 
 

Maar liefst 80 meesterwerken verwachten je op deze bijzondere 
tentoonstelling. Inspiratiebron is het boek Utopia van Thomas More, dat 

precies 500 jaar geleden in Leuven werd gedrukt.  
 

De tentoonstelling dompelt je onder in de 
kunst en wetenschap van de 15de en 16de 

eeuw. De drang naar het onbekende en het 
dromen van de ideale wereld laten je Utopia op 

een bijzondere manier beleven. Op zoek naar 
Utopia is een buitenkans om in één 

tentoonstelling het beste van Quinten Metsys, 
Jan Gossaert, Albrecht Dürer, Hans Holbein en 

vele anderen te bewonderen. 

 
Veel werken zijn voor de eerste keer te zien, zoals de Besloten Hofjes, of 

keren voor het eerst terug naar Leuven. En je ziet er zelfs het Portret van 
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Erasmus van Quinten Metsys uit de persoonlijke collectie van de Britse 

koningin Elisabeth II.  
 

Praktisch: 
11u samenkomst aan M-museum, Vanderkelenstraat te Leuven 

11u15 start van de rondleiding in het museum 
12u45 facultatieve lunch in café van het museum 

13u45 Rondleiding in universiteitsbibliotheek 
 

Prijs: combiticket en gidsen 25 € leden vtbKultuur of VAB, niet leden 27 € 
Facultatieve lunch (één schotel) voor ongeveer 10 € 

 
Omdat parkeren in Leuven moeilijk is gaan wij met de trein. Informatie 

hierover volgt. 

 

Ivan De Verschrikkelijke 

Vrijdag 3 februari vanaf 19u. 

 
Acteurs Jan Decleir en Stefaan Degand brengen met groot 

inlevingsvermogen een hedendaagse herlezing van dit bewogen verhaal.  
U ontdekt dit in deze nieuwe concertvoorstelling van Prokofjevs 

majesteitelijke partituur. Samen met groot 
symfonisch orkest van deFilharmonie, vocale 

solisten en koor onder leiding van Martyn 
Brabbins ontvouwen ze een universele 

vertelling over grote emoties en historische 
gebeurtenissen, die een impact hebben gehad 

op de levens van miljoenen mensen. Bekeken 

door ogen en beluisterd door oren van nu, 
vertelt deze nieuwe versie van Ivan de verschrikkelijke ook iets over de 

wereld van vandaag. 
 

Extra voor vtbKultuur is een inleiding en een meet-en-greet moment 
voorzien. Er is ook een programmaboekje per twee deelnemers. 

 
Timing  

19:00 u.  deuren open 
19.15 u. inleiding  

20.00 u. concert 
21.20 u.  einde concert 

21.30 u.  meet-en-greet 
22.00 u. einde 

 

De kostprijs bedraagt: 
• 37,20 euro voor rang 1 ticket (in plaats van 44 euro) 

• 10 euro voor studenten (- 27 jaar)  
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Graag boeken voor 19 december. 
 

Deze voorstelling vindt plaats in de nieuwe Elisabethzaal, 
Astridplein 26, 2018 Antwerpen (bij het station Antwerpen Centraal). 

 

 

KnipoogDag Mechelen 

 
Zondag 26 maart vanaf 10u. 

 
In de ochtend nemen we deel aan het themabezoek Brouwerij het Anker   

We starten om 10.00 u met het brouwerijbezoek dat ongeveer 1,5 uur 
duurt. Afspraakplaats is Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49 te 

Mechelen. Parking kan aan het Rode Kruisplein. 

 
Het middagmaal is vrij. 

 
In de namiddag vanaf 14.00 u. verken je verder de Mechelse binnenstad 

met zijn verschillende musea, kerken, erfgoedsites, exposities, 
cultuurhuizen en galeries. Ontdek al dit moois op individuele basis en 

tempo. Gidsen staan ter plekke. Hier en daar nemen ze je mee langs 
verborgen plekjes. Op verschillende bezoekpunten kan je 

regelmatig concertjes bijwonen met jazz, pop of een streepje klassieke 
muziek. De KnipoogDag sluiten we om 17.15 u. af op het gezellige 

Cultuurplein. Het einde van ons cultureel stadsfestival is voorzien om 
18.00 u.  

 
De kostprijs bedraagt: 14 euro (leden vtbKultuur en VAB) of 20 euro voor 

het dagprogramma. 

 

  

We Free Kings 

 
Woensdag 12 april 2017 om 20.00 u. 
 

 

Wim Opbrouck en Wilfried de Jong worden wakker op het toneel. Tussen 
hun bedden: een spanlaken van wel twintig meter. Een zee van ruimte. 

Hoe die te overbruggen? Met rituelen. Met muziek. Met dans. Dingen die 
op toneel gedaan moeten worden – anders kan er niet geleefd. In een 

wereld die steeds complexer wordt, gaan ze op zoek naar vrijheid. Naar 
het hier en nu. Hun gids? Jazz. En nog meer jazz. Muziek op het scherp 

van de snede, als bevrijding van de geest. Intiem. Wild. Heftig. 
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In We Free Kings, een onstuimige hommage aan het avontuurlijke 

karakter van de jazz, gooien twee rasperformers alles in de strijd. Het is 
muziektheater met een missie: vrijheid als het hoogste goed, in een 

wereld waarin zoveel mogelijk aan banden wordt gelegd. Opbrouck en de 
Jong zoeken een weg uit de bekrompenheid en wagen een sprong in het 

diepe, voortgestuwd door een eigenzinnige selectie van persoonlijke 
favorieten en regelrechte klassiekers. There is no such thing as silence. 

Er is een inleiding voorzien 
 

Timing 

19:15 u. inleiding  
20.00 u. voorstelling 

 
De kostprijs bedraagt 16 euro (ipv 24 euro) 

Facultatief: busvervoer naar Gent 15 euro H/T. 

Opstapplaats Colruyt Sint-Katelijne-Waver 
 

Graag boeken voor 28 februari. 
 

Deze voorstelling vindt plaats in de  
Handelsbeurs Concertzaal, Kouter 29, 9000 Gent 

 

Choreolab door het Ballet van Vlaanderen 

 
Woensdag 28 juni 2017 om 15.00 u. 

 
Voor de tweede maal zijn we exclusief te gast in het huis van het Ballet 

van Vlaanderen. Deze keer hebben de dansers het heft volledig zelf in 
handen.  

In alle vrijheid kunnen ze hun eigen ideeën uitdenken, 
een individuele bewegingstaal ontwikkelen en eigen 

choreografieën creëren, ondersteund en aangemoedigd 
door artistiek directeur Sidi Larbi Cherkaoui en artistiek 

co-directeur Tamas Moricz. Choreolab is een 

voorstelling waarin je getuige bent van de 
veelzijdigheid en het multi-talent van het Ballet van 

Vlaanderen. 
 

Timing 
14.45 u.  deuren open 

15.00 u. voorstelling met pauze(s) tussenin 
17.30 u. einde 

 
De kostprijs bedraagt (inclusief inleiding) 

• Volwassenen : 21,50 euro 
• Min-26 jarigen : 14,50 euro (het is een woensdagnamiddag). 
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Graag boeken voor 6 mei. 
 

Deze voorstelling gaat door op het Theater ’t Eilandje waar het  
Koninklijk Ballet Vlaanderen thuis is. 

Kattendijkdok-Westkaai 16 
2000 Antwerpen 

Theater ’t Eilandje ligt vlakbij het MAS in het noorden van de stad. 
 

Musical Kiss me Kate 

 
Zaterdag 2 september 2017 om 21.00u. 

 

 “Kiss me Kate” van Samuel and Bella Spewack met muziek van Cole 
Porter belooft een topper te worden .  Deze productie speelde trouwens 

meer dan 1000 keer op Broadway, won een Tony Award voor beste 

musical en werd succesvol verfilmd. De musical is geïnspireerd op The 
Taming of the Shrew (De Getemde Feeks) uit 1594, een komedie van 

William Shakespeare. Het is een verhaal in een verhaal. Twee acteurs, ooit 
met elkaar gehuwd, spelen in een musicalversie van The Taming of the 

Shrew en krijgen vervolgens weer ruzie. De regisseur is Tijl Dauwe. 
 

De kostprijs bedraagt 36 euro per persoon.  
 

Graag boeken voor 19 maart. 
 

Deze musical gaat door op de feeërieke locatie van het  
Donkmeer, Nelenpad, 9290 Berlare 

 
Opgelet: de locatie is enkel te bereiken met eigen vervoer.  
 

Totem Cirque du Soleil 
 
Zondag 1 oktober 2017 om 18.00 u. 

 

TOTEM volgt de fascinerende reis van de mens vanaf zijn oorspronkelijk 
verschijningsvorm als amfibie tot zijn ultieme wens om te kunnen vliegen. 

De personages ontwikkelen zich op een podium dat lijkt op een gigantische 
schildpad. Dit staat symbool voor het ontstaan van vele eeuwenoude 

beschavingen. TOTEM belicht de evolutie van de mens door middel van 
visuele effecten en acrobatiek. De inspiratie voor deze voorstelling is 

gehaald uit diverse scheppingsverhalen. 
 

Deelnemers die vorige keer het Cirque du Soleil bezig zagen weten dat dit 
een grandioos spektakel is. 
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De voorstelling start op 18u en eindigt ongeveer om 20:15u. Er is een 

pauze voorzien. 
 

De kostprijs bedraagt  
• Volwassenen : 58 euro  

• Senioren (+65 jarigen)/ scholieren en studenten : 50 euro 
• Kind 2 tem 12 j: 46 euro 

 
Deze prijs kan enkel door zeer vroeg te boeken en te betalen. Cirque du 

Soleil wil de bevestiging voor 10 januari. 
 

Daar we onze aantal inschrijvingen voor deze prijs reeds op 3 februari 
moeten doorgeven en betalen vragen wij om snel in te schrijven.  

De voorstel vindt plaats in de tent van Cirque du Soleil op 

Brussels Expo – PARKING E 
 

 
 

Lid worden met het hele gezin voor slechts €10.00 
 

 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse 
AutomobilistenBond) zijn automatisch lid van 

vtbKultuur en hoeven dus geen vtbKultuur pas 
aan te vragen. Maar ook niet-VAB-leden kunnen 

lid worden. Een heel jaar lang genieten van 

activiteiten tegen een voordeeltarief? Dat kan! 
Voor € 10,00 per jaar ben je samen met je gezin lid van vtbKultuur. En 

wie nu lid wordt, is meteen lid tot einde 2017! 
  

Lid worden is eenvoudig: betaal € 10,00 op het rekeningnummer van 
vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver.  

Enkele weken later krijg je automatisch je vtbKultuur-pas. 
  

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas? 

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 
100 vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen én op de evenementen van 

vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd van een 
voordeeltarief en je steunt onze afdeling. 
  

 

Info en inschrijven voor al deze activiteiten bij 

Lieve Schoelynck tel 015.319.333 of via e-mail lieve.schoelynck@skynet.be 

Deze informatie vind je ook op www.vtbkultuur.be\sint-katelijne-waver  

Een deelnameprijs stort je op rekening BE89 0000 5846 0785 - BIC BPOTBEBB 

van vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver.  
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