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De Baltische Staten 
HD-reisfilm-reportage van J.P. & Mieke Demarsin 

Vrijdag 31 januari 2019 – let op BEGINUUR: 19u30  
CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
2020: goed begonnen ? half gewonnen ! Ons themajaar BUREN is al begonnen. Breng  dus uw buren 
en kennissen mee.. Maak er een “Buren-goed 2020” van en win misschien de “Buren-prijs”. Wij 
starten vrijdag 31 jan. onze reeks van 5 reportages !  De vijf avonden bieden we  aan in 
abonnement, vooraf te boeken en te betalen à €20 (leden betalen slechts €15). Een afzonderlijke 
avond kost resp. €5 / €4 ! Deze reportages staan telkens voor hoge kwaliteit en boeiende 
inhoud. We laten U wegdromen en “cultuur bij de buren” snuiven, ver weg of dichterbij.  

 31 januari: Baltische Staten 

 28 februari: Gruss Gott, tussen Bergen en Barok 

 27 maart:  Japan 

 25 september: Egypte 

 23 oktober: Nieuw Zeeland 

31 januari: De Baltische Staten (Litouwen, Letland en Estland): 

De Baltische staten verwijzen naar de periode onder de heerschappij van het Russische 
Keizerrijk. Na de 2e wereldoorlog worden ze door de Sovjetunie bezet: een periode van terreur 
door de KGB. Het geweldloos verzet in 1989, de “Zingende Revolutie” resulteerde in het herstel 
van de onafhankelijkheid. In 2004 traden Estland, Letland en Litouwen toe tot de EU en de 
NAVO; in 2007 tot de Schengenzone en later de Euro. De historische centra van de 3 
hoofdsteden staan op de lijst van UNESCO werelderfgoed. 

 Litouwen: 2 x België, het grootste van de 3 landen. Hoofdstad Vilnius en de mooie 
steden Kaunas, Klaipéda en Siauliai met de aangrijpende Kruisenheuvel. 
Nobelprijswinnaar Thomas Mann had een zomerverblijf in het Nationaal Park “de Koerse 
Schoorwal”. 

 Letland is kleiner dan Litouwen met de bloeiende Hanzehaven en rijke stad Riga, vol art 
nouveau maar ook de kuststreek rond Mazirbe met de Lijfse cultuur komt aan bod met 
een jaarlijks festival. 

 Estland: hoofdstad Tallinn: 1,5 keer groter dan België, de helft bebost, 4000 km kustlijn, 
de eilanden Saaremaa en Hiiumaa bekend voor de grote zwerfstenen. 

  

Aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , 

met girering van het passend bedrag op rek. BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur DAMME   

Ideale parkeergelegenheid om stipt (19u30) aanwezig te zijn is het Lindenplein via de 
Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 

Uitziend naar U allen in 2020,  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
PS. Volg ons ook eens op:  https://facebook.com/damme.vtbkultuur 

http://www.vtbkultuur.be/damme
mailto:willysoenens@telenet.be
https://facebook.com/damme.vtbkultuur

