Laatste regio activiteit van 2018 is een knaller!

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 18/07
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website. Daar kan je dan meer uitleg en
voorwaarde van vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct in te schrijven voor deze activiteit.

Regio uitstap naar Antwerpen op 1 december 2018
Leden: 20 € Niet leden: 23 €
Afspraak: Havenhuis Antwerpen Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen om 09:50 u
Inschrijving is verplicht gezien het beperkt aantal deelnemers per gids, en kan ook via
volgende link
Voor de mensen die met de auto komen raden we carpooling aan en willen daarin bemiddelen
daar waar mogelijk.

Combinatie bezoek aan:
het beperkt toegankelijke,
HAVENHUIS ANTWERPEN, tussen water en wolken……
“Helder inzicht, schitterend uitzicht”
Zaha Hadid Architects leverde met het havenhuis een
architecturaal meesterwerk af, op maat van een wereldhaven
als Antwerpen.
Dit hoofdkantoor van het Havenbedrijf Antwerpen is zonder
twijfel één van de blikvangers van de Antwerpse skyline.
Het gebouw is de combinatie van een voormalige brandweerkazerne met een soort nieuwe
superstructuur als een architecturale diamant in de vorm van een schip.
De binnenkant die we vandaag bezoeken onder leiding van een gids is adembenemend dankzij
een fascinerend lijnenspel dat er zich op elke verdieping voltrekt, ….en duizelingwekkende
vergezichten.
Een lift brengt on naar de bovenverdieping en tijdens het bezoek gaan we geleidelijk door
verdiepingen en trappen naar beneden. Een aantal trappen mag de bezoeker dus niet
afschrikken!
begin: 10:00 u einde: 11:30 u
en het pas heropende,
RED STAR LINE museum“Over miljoenen mensen en één
droom…..”
Tussen 1873 en 1934 vertrokken meer dan 2 miljoen
‘landverhuizers’ van hieruit naar Amerika. De Loodsen van de
Red Star Line(RSL) waren de start van een nieuw bestaan in
de VS en Canada.
De nieuwe wereld was het beloofde land voor wie op zoek
was naar geluk.
om Philip Heylen (cultuurschepen Antwerpen) te citeren:
“de Red Star Line,
een Antwerps verhaal over stad en haar haven…
een Europees verhaal over de grote trek naar het Westen…
een Amerikaans verhaal over the American Dream en de band die miljoenen Amerikanen
hebben met Europa…
een werelds verhaal over migratie als tijdloos fenomeen…”
Het verhaal van de passagiers van de RSL brengt ons terug naar het verleden maar
confronteert ons tegelijk ook met vandaag. Via ontelbare getuigenissen van RSL-passagiers
wordt deze geschiedenis opnieuw tot leven gewekt. Migratie was toen anders dan nu maar het
menselijke verhaal is universeel en tijdloos.
Ook hier hebben we 2 gidsen voorzien om ons rond te leiden.
Start: 14:00u Einde: 15:30u
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.

