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Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Cleemput 
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Betalingen via BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MUZIKALE KLASSIEKERS ONDER DE LOEP 
In de Studio (- 1) van het CC De Werf (Molenstraat 51, 
Aalst) geeft Koen Uvin op volgende zaterdagen om 14 uur 

een causerie over de volgende klassieke werken: 

2 februari:  

Bedřich Smetana, De Moldau; 
Sergej Prokofjev, Concerto voor piano en orkest nr. 3;  
César Franck, Symfonie in d. 

Prijs: € 7 of € 6 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor 
houders van een UiTpas met kansentarief. Gratis voor wie 
ingetekend heeft  op het live concert op 3 februari. 

23 februari: 

Ludwig van Beethoven, Konzert für Klavier, Violine, Vio-  
       loncello und Orchester in C-Dur, op. 56; 
Ludwig van Beethoven, Coriolan Ouvertüre, op. 62; 
Dmitri Sjostakovitsj, Symfonie nr.. 9, op. 70. 

Prijs: € 7 of € 6 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor 
houders van een UiTpas met kansentarief. Gratis voor wie 
ingetekend heeft  op een dagje cultuur in Bozar op 24 februari. 

 
 
 

DE OORSPRONG VAN DE ISLAM 
Op woensdag 23 januari heeft vtbKultuur Aalst de histori-

cus Marnix Cherretté uitgenodigd om te komen spreken 
over het ontstaan van de islam vanuit een meervoudig 
perspectief: een legendarische constructie versus een his-
torische reconstructie. 

Deze causerie heeft plaats in de Studio van het cultuurcen-
trum De Werf, Molenstraat 51 in Aalst en begint om 15 uur. 

Wegens de grote belangstelling vragen we om vooraf in te 
schrijven bij Geert Van Cleemput; 053 78 06 34. 

Prijs: € 7 of € 6 voor de leden. 

 

MISDAAD IN EUROPA EN EUROPOL 
Sinds 1 mei 2018 leidt de in Aalst geboren Catherine De 
Bolle, voormalig Commissaris-Generaal van de Belgische 
Federale Politie, het agentschap Europol. Dit heeft tot doel 
de effectiviteit en samenwerking te versterken in het 
bestrijden van zware internationale misdaad in de lidstaten 
van de Europese Unie. 
De georganiseerde criminaliteit kent immers geen grenzen. 

vtbKultuur Aalst heeft het genoegen Catherine De Bolle op 
zaterdag 9 februari uit te nodigen voor een interessante 

causerie over dit onderwerp. 
Die heeft plaats in de Studio van het cultuurcentrum De 
Werf, Molenstraat 51 in Aalst en begint om 15 uur. 

Wegens de verwachte belangstelling vragen we om vooraf 
verplicht in te schrijven door uw komst aan te kondigen via 
053 78 06 34. 
Prijs: € 1; gratis voor leden van vtbKultuur of VAB en voor 
houders van de Kansenpas. 

 

 

 
 

CAUSERIE ‘PIETER BRUEGEL DE OUDE’ 
Dit jaar herdenkt Vlaanderen Pieter Bruegel naar aanlei-
ding van de 450e verjaardag van zijn dood. 

Op woensdag 27 februari komt dr. Jan Vaes om 15 uur 

naar cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 in Aalst, om 
er te spreken over deze uitzonderlijke  kunstenaar. 
Zijn  prestaties vonden meteen grote weerklank en zijn 
beeldtaal inspireerde talloze andere kunstenaars. Meer 
nog: zijn oeuvre weerspiegelt op weergaloze wijze zijn tijd. 
Terecht wordt hij daarom tot de grote Vlaamse meesters 
gerekend. 

Prijs: € 12; € 10 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor 
houders van de UiTPAS tegen kansentarief. 

Graag uw komst meedelen: 053 78 06 34. 

LANGS VLAAMSE WANDELWEGEN 
De wandelingen vertekken telkens om 14 uur ter plekke. 
Wie niet over eigen vervoer beschikt of graag meerijdt 
vanaf Aalst, of wie zijn wagen ter beschikking stelt voor 
carpooling, verzamelt aan de Sint-Annazaal, Roklijf in Aalst 
om 13.30 uur. Wie voor deze optie kiest, moet vooraf ver-
wittigen: 053 78 06 34. 

Zondag 10 februari: Pollare - Ninove (ca. 9 km) 

       Samenkomst:  'De zwarte flesch', Schuitstraat 16, 9401               
                                                                          Pollare. 
       Ter gelegenheid van Lichtmis is er na de wandeling voor     
       wie dat wil een gezellig samenzijn met pannenkoeken. 

        Deelnemen kost € 1,5 (verzekering inbegr.); vtbKultuur-          
         leden en leden Gezinssport Vlaanderen betalen € 0,5.              
         Met koffie en twee pannenkoeken: € 6 all-in (dan is voor-   
        af   inschrijven verplicht: 053 78 06 34). 

Zondag 10 maart: Affligem en de Faluintjes (ca. 8 km) 

         Samenkomst: abdij in de Abdijstraat 6, 1790 Affligem. 

         Deelnemingsprijs: € 1,5 of € 0,5 (leden). 

 

COMEDY IN THEATER DE FLOEREMINNE 

vtbKultuur Aalst geeft nog twee comedy-shows ten beste op 
donderdag. Raf Coppens praat de avonden aan elkaar. 

           7 februari: met Johnny Trash en Joost Vanhyfte als stand-

                                                          up comedians. 

           25 april:        met Ygor & Rik Van Geel. 

De shows gaan door in theaterzaal De Floereminne aan 

het Vredeplein 65 in Aalst, telkens om 20 uur. 
Deuren  gaan open om 19.30 u. De toegang bedraagt € 10. 

Gezien de beperkte plaatsen is vooraf inschrijven en beta-
len verplicht: 053 78 06 34. Betalen op rek. BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
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WORD LID VAN VTBKULTUUR VOOR 

€ 10 
Daarvoor koopt u de vtbKultuur-pas, die 
reductie geeft voor alle gezinsleden en die 
geldig is tot eind december. 

Info: Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 

AEROBICS OP MAANDAGAVOND 
De sessies Aerobics gaan door in het Sportcomplex 

Schotte, Kapellekensbaan 8 in Erembodegem; elke maan-
dag (uitgezonderd schoolvakanties) van 20 tot 21 u. 

Prijs: € 7, of € 6 (leden); Kansentarief: € 1,5. 
Er zijn ook gereduceerde abonnementstarieven. 

Info: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 
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CIRQUE DU SOLEIL: TORUK, THE FIRST FLIGHT 
Cirque du Soleil strijkt in maart neer in het Antwerpse Sportpaleis met 
het spektakel ‘Toruk’, geïnspireerd op de film ‘Avatar’ (J.Cameron). 

vtbKultuur Aalst gaat op zaterdag 16 maart dit spektakel bekijken. 

Het verhaal wordt verteld door een “Na’vi verteller” en bevolkt door on-
vergetelijke personages. De show brengt een fictief verhaal dat zich af-
speelt duizenden jaren vóór de gebeurtenissen in de film Avatar en 
voordat de mensen ooit voet hadden gezet op Pandora. Wanneer een 
natuurramp de heilige Boom der Zielen dreigt te vernietigen, besluiten 
Ralu en Entu, twee bijna volwassen Omatikaya-jongens, onverschrok-
ken om tot actie over te gaan. Nadat ze te weten komen dat Toruk hen 
kan helpen om de Boom der Zielen te redden, vertrekken ze samen 
met hun nieuwe vriend Tsyal op een missie hoog in de zwevende ber-
gen op zoek naar de reusachtige oranjerood gekleurde roofvogel, de 
heerser van de Pandoraanse hemel. De voorspelling komt uit wanneer 
een pure ziel onder de stammen opstaat om voor de eerste keer op de 
rug van Toruk te vliegen en de Na’vi te redden van een vreselijk lot. 

De show wordt verteld in het Engels en krijgt Nederlandse en Franse 
boventiteling. 

Prijs: € 99; € 88 voor leden vtbKultuur en VAB. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf in Aalst om 14 uur. 
 
 

 

 

CULTUURTOERISTISCHE FILM: SICILIË 
Op woensdag 13 maart komt globetrotter Edgard Jespers in cultuur-
centrum De Werf in Aalst zijn cultuurtoeristische film over Sicilië 
presenteren. 

Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee met een opper-
vlakte van 25.700 km². De Oud-Griekse naam Trinakria betekent "het 
eiland met de drie punten". Dit is tevens de naam van de vlag. 
De hoofdstad is Palermo. Het hoogste punt van Sicilië is de Etna met 
3343 m hoogte. Sicilië telt 5 miljoen inwoners. 

In de loop van de geschiedenis werd Sicilië door Grieken, Romeinen, 
Byzantijnen, Arabieren, Normandiërs en Spanjaarden overheerst. Al 
deze volkeren hebben hun (etnische) sporen op het eiland nagelaten. 

Locatie: CC  De Werf, Molenstraat 51 in Aalst. Aanvang: 15 uur. 
Prijs: 7 euro; 6 euro voor leden vtbKultuur of VAB; 1,5 euro voor 
houders Kansenpas 

 

 

 
 

NAAR HET CONCERT ‘GRÜSSE AUS WIEN’ 
Op zondag 17 maart woont vtbKultuur Aalst in deSingel in Antwerpen 
het jaarlijkse concert van de Robert Stolz Club van België bij. 
Onder de leiding van André Walschaerts geeft het Groot Robert Stolz 
Promenade-orkest  andermaal een bruisende cocktail ten beste van 
sprankelende operetteromantiek. 

Op de affiche staan twee Weense solisten: Sebastian Reintaller (tenor) 
en Elisabeth Flechl (sopraan). Uit eigen land komen An De Ridder 
(sopraan) en Glenn Desmedt (tenor). Linda Baclaine trakteert op 
enkele choreografische intermezzo’s, het oor Omnia Cantica uit 
Zaventem zorgt voor de ‘stemmige’ noot en Connie Neefs presenteert. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13.15 uur. 

Prijs: € 51 of € 46 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree). 

Inschrijven (tel. 053 78 06 34) en uiterlijk 28 februari betalen op 
rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
  

ZEEUWS-VLAANDEREN PER BOOT EN BUS 
Op zaterdag 30 maart verkent vtbKultuur Aalst onze Nederlandse buur 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Eerst brengt de autocar het gezelschap naar North Sea Port Gent, 
waar het havenjacht ’Jacob van Artevelde’ aangemeerd ligt om naar 
Terneuzen af te varen. 

Na de driegangenlunch in Terneuzen volgt een bezoek aan het sluizen-
complex aldaar, dat ervoor zorgt dat de imposante zeeschepen vanaf 
de Westerschelde naar Gent kunnen varen. 

De namiddag wordt aangevuld met een rondrit in Zeeuws-Vlaanderen. 

Prijs: € 67; € 61 voor de leden, over te schrijven naar rekeningnummer 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 9 uur. 

 
  

DAGJE CULTUUR IN BOZAR BRUSSEL 
Op zondag 24 februari spoort vtbKultuur Aalst naar Brussel om er zich 
onder te dompelen in een culturele mix van schilderkunst, muziek en 
een vleugje gastronomie.  

Na aankomst in het Paleis voor Schone Kunsten volgt een rondleiding 
in de tentoonstelling ‘Bernard van Orley: Brussel en de Renaissance’. 
Bernard Van Orley (1488-1541) was een belangrijke Brussels schilder, 
die behoorde tot de noordelijke renaissance. 

De lunch wordt geserveerd in café Victor, restaurant van Bozar. 

Na de middag krijgen de deelnemers eerst een inleiding tot het concert 
te horen (mogelijk door de dirigent Constantinos Carydis). 

Het Nationaal Orkest van België voert het volgende programma uit: 

Alfred Schnittke, Das Ritual; 

Ludwig van Beethoven,    Konzert für Klavier, Violine, Violoncello              
                                                                                                   und Orchester in C-Dur, op. 56; 

Ludwig van Beethoven, Coriolan Ouvertüre, op. 62; 

Dmitri Sjostakovitsj, Symfonie nr.. 9 in Es majeur, op. 70. 

Prijs: € 89 ; € 79 voor leden vtbKultuur of VAB (alles inbegrepen). 
Reserveren: 053 78 06 34. 

Samenkomst op perron 3 van het NMBS-station in Aalst om 9 uur. 
Wie op eigen houtje naar het Centraal Station Brussel komt, zorgt 
ervoor om 10 uur in de voorhal van het Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat, te zijn. Prijs met eigen vervoer: € 82; € 72 ledenprijs. 
 
Op zaterdag 23 februari geeft Koen Uvin in CC De Werf om 14 uur 
toelichting bij het muzikale programma. 
 

DAGUITSTAP NAAR LAKEN EN TERVUREN 
Op zondag 7 april heeft vtbKultuur Aalst twee boeiende locaties op het 
programma geplaatst: de begraafplaats in Laken en het pas geopende 
AfricaMuseum in Tervuren. 

In de voormiddag brengt de bus de deelnemers naar Laken, waar de 
topmonumenten op de begraafplaats een deskundige uitleg krijgen, 
inclusief de omvangrijke collectie van gipsen, maquettes en modellen in 
het Museum voor Grafkunst (het voormalige atelier Salu). 
Ook aan de recent gerestaureerde ondergrondse grafgalerijen wordt 
een bezoek gebracht. 

De lunch wordt geserveerd in het museumrestaurant in Tervuren, 
waarna een rondleiding in het vernieuwde AfricaMuseum volgt. 
Tijdens deze rondleiding worden enkele highlights van de permanente 
tentoonstelling toegelicht, ondermeer interessante stukken die gecorre-
leerd worden aan onze multiculturele samenleving, aan maatschap-
pelijke kwesties en aan duurzame ontwikkeling. 

Prijs: € 81; € 73 voor de leden, over te schrijven naar rekeningnummer 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

Inschrijven: tel. 053 78 06 34. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8.10 uur. 
 

NAAR TSJAIKOVSKI’S ‘ZWANENMEER’ 
Ongetwijfeld is ‘Het Zwanenmeer’, met Tsjaikovski’s onvergetelijke 
muziek, nog steeds het meest gedanste en mooiste ballet ter wereld. 
Het is een onsterfelijk sprookje over liefde en de eeuwige strijd tussen 
licht en duisternis. 

Odette is samen met andere jonge meisjes betoverd door de kwaad-
aardige tovenaar Von Rothbart. Zij leven als zwanen en kunnen enkel 
rond middernacht hun menselijke vormen aannemen. Alleen échte en 
zuivere liefde kan deze betovering doorbreken. 

Op zondagnamiddag 28 april woont vtbkultuur Aalst de vertoning in 
Capitole Gent bij. 

Samen met een live symfonisch orkest brengen meer dan 100 artiesten 
de liefde tussen Siegfried en Odette tot leven. 

Prijs: € 69; € 63 voor leden vtbKultuur en VAB, over te schrijven op 
rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

De autocar vertrekt aan de Sint-Annazaal, Roklijf in Aalst om 13.45 uur. 

 

NAAR EEN NEW ORLEANS JAZZCONCERT 
Op zaterdag 23 maart organiseert vtbKultuur Oost-Vlaanderen in 
Oostakker een jazzconcert met de New Orleans Night Owls onder de 
leiding van Joris De Cock. 
Het orkest is samengesteld uit zeven topmuzikanten uit binnen- en bui-
tenland  en speelt jazz oude stijl van o.m. Fats Domino, Louis Arm-
strong, Sydney Bechet, Billy Holiday en Louis Jordan. 

Prijs: € 28 of € 25 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree). 

Inschrijven (tel. 053 78 06 34) en uiterlijk 28 februari betalen op reke-
ningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 18.45 uur. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_renaissance

