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vtbKultuur fotoclub Brussel – oktober 2016 

 

Beste foto- en cultuurvrienden, 

Er staan deze maand weer een aantal activiteiten op de agenda en ook al hebben we tijdens de 
vorige maanden deze activiteiten reeds aangekondigd en al staan ze al enig tijd op onze website toch 
gaan we er van uit de een kleine herinnering zeker geen kwaad kan. 
 

Eerste week : naar het museum 
We begonnen er in juni al mee en we gaan er mee door: tijdens de eerste week van elke maand gaan 
we samen met onze vrienden van de Grijze Geuzen uit Molenbeek op museumbezoek. 
 
De komende maanden staan volgende musea op het programma: 

 

 
Vrijdag 7 oktober staat het 
MuziekInstrumentenMuseum aan de Hofberg op het 
programma. 

 
Naast de rijke collectie aan muziekinstrumenten, die 
een beeld geven van de muziek door de tijden heen, is 
ook het fraaie gebouw op zich (een vroeger 
stoffenhandel Old England)  al een bezoek waard en 
krijgen we dank zij de ligging aan de bovenzijde van de 
Hofberg een mooi beeld over de Brusselse 
benedenstad. 
 
Afspraak om 14.30u aan de ingang van het museum 
 
 
Bij dit bezoek maken we gebruik van Paspartoe 

 
Zondag 6 november gaan we naar het Museum van de Stad Brussel in het Broodhuis op de Grote 
Markt waar we de tentoonstelling rond de restauratie van een uniek 16° eeuws karton voor een 
wandtapijt geschilderd door Pieter Coecke bezoeken en van de gelegenheid gebruik maken om de 
vaste collectie met heel wat oude zichten op Brussel, te bewonderen. 
 
Afspraak op de trappen van het Broodhuis om 14.30u 
 
Beide museumbezoeken zijn gratis voor leden van vtbKultuur en Grijze Geuzen Molenbeek! 
 
In een volgende nieuwsbrief meer voor de maanden december, januari. 
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Zeker te bezoeken: 
Tentoonstelling   BOVEN IN DE LUCHT 
Fotografisch werk van onze leden. 

 

Van 3 tot en met 28 oktober 
Van maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 16.30uur 
 
In de polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum 
Randstad, Hovenierstraat 45 in 1080 Sint-Jans 
Molenbeek. 
 
Op afspraak is ook een bezoek op zaterdag mogelijk. 

In de rand van deze tentoonstelling is er in samenwerking met de H. Teirlinckbond St.-Jans 
Molenbeek op dinsdag 25 oktober om 14 uur een begeleid bezoek aan de tentoonstelling 
waarbij natuurfotograaf Paul Leleu uitleg verschaft over de manier van werken bij 
dierenfotografie en aan de hand van een diamontage ook over het gedrag van de 
vogelsoorten. 
 

En zeer belangrijk: onze workshops 
Wie al deelnam weet het tijdens onze workshops fotografie gaat het er gezellig, maar professioneel 
aan toe.  In onze studio of op locatie werken we volgens de vooraf bepaalde thema's aan onze 
fotokennis.  Onder begeleiding van een ervaren fotograaf ontdekken we hoe best omspringen met de 
vele elementen die een goed beeld bepalen: compositie, licht, .... 
Maar minstens even belangrijk is de inbreng van elke deelnemer.  Zo komen we aan goede inzichten 
of ontdekken waarom sommige zaken net werken. 
Beperkt aantal deelnemers: dus tijdig inschrijven per mail: photoshoot_info@yahoo.com 
 
Volgende sessies zijn gepland: 
 
Zaterdag 8 oktober trekken we opnieuw naar de studio voor een sessie die net het 
tegenovergestelde inhoudt van deze van 3 september.  Ditmaal werken we in High Key of met zeer 
veel licht, waarbij het licht alle randelementen opslorpt. 
Afspraak vanaf 14 uur in de studio, om 14.30uur begint de workshop. 
 

       Maximaal 6 (zes) deelnemers. 
       Bijdrage in de onkosten 
       Leden vtbKultuur; 55€ 

Niet leden : 60€ 
 
 
Zondag 22 oktober werken we in de studio met een model rond het thema "Geleerd van de 
Meesters". 
De grootmeesters uit de schilder- en beeldhouwkunst bieden ons heel wat inspiratie voor fotografie.  
Vertrekkend van een enkele schilderijen of beelden bouwen we onze eigen composities op en laten 
we ons inspireren door de composities van schilders en beeldhouwers en door de lichtinval op 
schilderijen. 
 
Afspraak vanaf 14 uur in de studio, om 14.30uur begint de workshop. 
 

       Maximaal 6 (zes) deelnemers. 
Bijdrage in de onkosten 

       Leden vtbKultuur; 65€ 
Niet leden : 75€ 
 
Volgende workshops worden gepland op 19 november 
 

     Tot volgende maand voor onze volgende nieuwsbrief 


