Na onze eerste activiteit zullen we vanaf eind maart
meer activiteiten op het programma hebben.

Bekijk de webversie
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Rechtzetting reisreportage van Guido Vervoort
ARGENTINIË, magistraal natuur wereldwonder
MULTIMEDIA REPORTAGE
Rechtzetting: deze reportage gaat door op DONDERDAG
30 maart om 20:00 u in de Foyer CC De Reynaert Maurits
Pottersstraat 1 te Vosselaar.

Eerste reisreportage van zeer hoge kwaliteit!
De eerste reisreportage Bolivia/Panama/Costa Rica door Grégory Lewyllie op 8 februari was
van een zeer hoge kwaliteit waardoor we er zeker zullen over nadenken om een andere
reportage van deze man later in te plannen.
Onze volgende activiteiten eind maart komen er stilaan aan en verdienen zeker nogmaals jullie
aandacht.

Knipoogdag in Mechelen:
Op 26 maart rijden we met de regio-afdelingen samen naar
Breendonk om daar een geleide wandeling in het fort te
krijgen. Opstapplaats voor de bus voor onze afdelingen is aan
de oprit 24 Turnhout centrum van de E34 om 09:00u.
Daarna rijden we samen richting Mechelen voor een vrije
lunch en daarna kan je op eigen houtje Mechelen verkennen
en de vtbKultuur activiteiten aanvatten. Na afsluiting op het
cultuurplein 17:00-18:00u stappen we terug op de bus en vatten de terugweg aan.
Prijs inclusief de bus:
leden 20 € niet-leden 26€
Inschrijving verplicht en liefst voor 28-02-17

Lezing Mondriaan:
In bib van Westerlo om 20:15u op 27-03-17
Indien vervoer gewenst graag contact opnemen voor verdere afspraken!
leden: 5€ niet leden 7€ voorafgaande inschrijving niet verplicht

We staan stil bij zijn impact op "De stijl" en de stempel die hij
drukte op de schilderkunst. De lezing neemt de figuur
van Mondriaan onder de loep en ontdekt waarom en hoe hij
de uiteindelijke stap naar abstractie kon zetten.
We kijken dus zeker niet alleen naar abstracte werken, maar
ook naar de ontwikkeling van zijn oeuvre en het streven naar
abstrahering dat daarin overal aanwezig was.
Prof. Tamara Ingels zal ons zeker op een zeer onderhoudende
manier weten te boeien tijdens deze lezing en ons zeker
happig maken om deel te nemen aan de daguitstap naar
Nederland naar aanleiding van het Mondriaan-jaar.
Provinciale dagtrip naar het Kröller Müller en het
geboortehuis in Amersfoort op 6 mei 2017 waarvoor
geadviseerd wordt reeds in te schrijven want aantal nog beschikbare plaatsen beperkt
zijn.
(leden 65 € niet leden 70 € inclusief vervoer en lunch)

Reisreportage Argentinië door Guido Vervoort:
Donderdag 30 maart 2017 om 20:00 u.
Deze laatste nieuwe reisreportage van Guido Vervoort zal zonder twijfel
weer de moeite waard zijn.
De naam Argentinië is afgeleid van het Latijnse woord voor zilver,
Argentum, omdat de Spaanse kolonisten onterecht hoopten er veel van
te vinden. Een bevolking van 42 miljoen inwoners en 90 maal zo groot
als België. Argentinië is dan ook het 8ste grootste land ter wereld. Met
een totale lengte van 3500 km bezit het land een grote verscheidenheid aan klimaatstreken en een
spectaculaire natuur in superlatieven. Bruisend Buenos Aires is het “Parijs van Zuid Amerika”, op de tonen van
de Tango. In oost Patagonië het schiereiland Valdez met zeeleeuwen, zeeolifanten en pinguïns. Fascinerend
Vuurland, afgelegen eiland aan het einde van de wereld. De zuidelijke Patagonische ijskap, buiten de
poolstreken, het grootste gletsjergebied ter wereld.
Net over de grens in Chili één der mooiste natuurgebieden ter wereld: het Nationaal Park Torres del Paine. In
het noordwesten zoutvlaktes, spectaculaire rotsformaties en erosievormen De Iguazu watervallen: het grootste
en meest indrukwekkende complex van watervallen ter wereld, 2,7 km breed, een schouwspel om kippenvel van
te krijgen. Argentinië is een magistraal natuur wereldwonder.

In de Foyer CC De Reynaert Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar.
leden 5 € niet leden 7 €

Nog reeds geplande activiteiten:
waarvoor reeds ingeschreven kan worden.

zaterdag 6 mei: provinciale daguitstap naar Nederland in het
Mondriaan jaar.
zondag 21 mei: regio daguitstap naar Antwerpen om ons
kennis te maken met Islamitische en Joodse godsdienst.
zaterdag 14 oktober: provinciale daguitstap naar Roubaix.

Wie zijn wij?
Wat doen we?
Wij zijn vtbKultuur Vosselaar en Turnhout.
Jij gaat graag op stadsverkenning, bent geboeid door
tentoonstellingen, neust met belangstelling rond achter de
schermen, geniet van wandeling in de stad of de natuur,
kortom jij bent een cultuurliefhebber in de meest ruime zin.
Dan zit je goed bij vtbKultuur regio Vosselaar of Turnhout.
Als Vlaamse socio-culturele vereniging brengen wij mensen
naar cultuur en organiseren een zeer verscheiden activiteitenaanbod.
Schrijf in en breng ook kennissen mee om samen te genieten van onze activiteiten. Ben je
vtbKultuur-lid of heb je een VAB-lidmaatschap voor pechverhelping, dan kan je deelnemen aan
ledenprijs.
Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte, wens je deze nieuwsbrief niet verder te ontvangen
schrijf je dan onderaan uit.
Word jij onze vtbKultuur-held?
Wij zoeken vrijwilligers
... We zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers om
culturele activiteiten te organiseren:
vertelavonden, lezingen, concerten, theatervoorstellingen,
bezoeken, daguitstappen, gegidste wandelingen, …
Organiseer jij graag, ben jij een krak in administratie of wil
je gewoon af en toe een helpende hand toesteken?
Over superkrachten hoef je voor ons niet te beschikken.
Als je je kan vinden in één van bovenstaande ‘taken’ en mee wil werken aan de uitbouw
van onze lokale afdeling, dan ben je voor ons al een held!
Neem vrijblijvend contact op via mail turnhout@vtbkultuur.be of
vosselaar@vtbkultuur.be
telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans
014 811555 Jaap Huizinga

Meer weten?
www.vtbkultuur.be/turnhout
www.vtbkultuur.be/vosselaar
Inschrijven via mail :
vosselaar@vtbkultuur.be of turnhout@vtbkultuur.be,
telefonisch op
0477 376753 Karl Coopmans vtbKultuur Turnhout
014 811555 Jaap Huizinga vtbKultuur Vosselaar
Voor alle activiteiten is inschrijven verplicht.
Eerst horen of er nog plaats is en dan pas kun je betalen.
De inschrijving is pas definitief na betaling op onze rekening.

Website Turnhout

Website Vosselaar

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u turnhout@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek.

