Het eerste kwartaal 2017 zet zich goed in met 4
activiteiten die zeker de moeite waard zijn!

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 1-17
Beste cultuur liefhebber, hier de eerste nieuwsbrief voor 2017 met onze activiteiten van het
eerste kwartaal, hopelijk zien we jullie op een van deze activiteiten.

MULTIMEDIA REPORTAGE
BOLIVIË, PANAMA, COSTA RICA:
reizen tussen volksverlakkerij en geloof
door Gregory Lewyllie
op woensdag 8 februari 2017 om 20u
in CC De Reynaert Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar
Inkom leden: 5 euro
niet-leden: 7 euro
Al fietsend doorheen Zuid-Amerika, ontdekt Gregory Lewyllie de authenticiteit van Bolivië, een
land dat voor de Spaanse kolonisatie van 1500 tot ca. 1809 deel uitmaakte van het Incarijk, het
grootste koninkrijk in precolumbiaans Amerika. In 1825 werd Bolivië, genoemd vrijheidsstrijder
Simon Bolivar, een onafhankelijke republiek na 16 jaar oorlog.
De Boliviaanse bevolking, geschat op 10 miljoen, is multi-etnisch: indianen en mestiezen wonen
samen met Europeanen en Afrikanen. De voertaal is Spaans, hoewel ook het. Aymara, het
Quechua en Guarani als officieel erkend worden, evenals 33 andere inheemse talen. Door de
diversiteit aan culturen, heeft Bolivië een zeer rijke literatuur en gastronomie en vermengden
zich verschillende kunst- en muziekstijlen.
In het westen van Bolivia ligt de Andes met een top van 6542m. Via de altiplano (het hoogland
van de Andes) bereikt Gregory het laagland met vruchtbare valleien, die toch nog steeds op een
hoogte van 1000 tot 3000m liggen. In het oosten van Bolivië bevindt zich het tropisch, vochtige
gebied van het Amazoneregenwoud. De Chaco bestaat uit moerassen met jaarlijkse
overstromingen.
Ook het beroemde Titicacameer, het hoogste bergmeer ter wereld, (3810m boven zeeniveau)
bevindt zich gedeeltelijk in Bolivië, op de grens met Peru. Gregory fietst ook door het westen
van Bolivië en stuurt zijn rijwiel over de ‘Salar de Uyuni’: de grootste zoutvlakte ter wereld.
In Panama fietst Gregory langs het Panamakanaal en geeft een beeld van de massale
bananenindustrie.
In Costa Rica tenslotte, maakt u kennis met een verbluffende tropische fauna en flora!

Knipoogdag 26/03/2017 in Mechelen.
Met de bus rijden we als regio gezamelijk met de bus naar de
knipoogdag 2017, hiervoor zal kleine bijdrage gevraagd
worden. Een van de opstapplaatsen is in Turnhout.
In de voormiddag bezoeken we het fort van Breendonk.
Daarna rijden we met de bus naar Mechelen waar de lunch vrij
te nemen is of na inschrijving op locatie door vtbKultuur
vastgelegd kan worden.
Namiddag programma is vrij in te vullen:
Flaneer door Mechelen en ontdek de historische, moderne,
charmante en supergezellige pareltjes. We zorgen voor een
gevarieerd en bijzonder uitgebreid namiddagprogramma.
Tussen 17.00 u. en 18.00 u. sluiten we de KnipoogDag af in
stijl op het gezellige Cultuurplein waarna we de bus terug nemen op de afgesproken
opstapplaats.
Leden betalen voor deze dag 14 € + bijdrage vervoer
Niet leden
20 € + bijdrage vervoer

Op zoek naar het genie Mondriaan
Onderhoudende lezing in bib van Westerlo op 27 maart
Deuren open 20:00u Aanvang: 20:15u
In 2017 staat heel Nederland in het teken van de
kunststroming DE STIJL, met Mondriaan als één van de
bekendste vertegenwoordigers. Naar aanleiding van het
Mondriaanjaar nodigen we Prof. Tamara Ingels uit - een
specialiste op de vlak, voor een onderhoudende lezing.
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 deel te nemen aan de Provinciale dagtrip naar het Kröller Müller en het
geboortehuis in Amersfoort op 6 mei 2017.
Leden
5€
Niet leden 7 €

ARGENTINIË, magistraal
natuurwereldwonder
MULTIMEDIA REPORTAGE
door Guido Vervoort en Mia Engels
op donderdag 30 maart 2017 om 20u
in CC De Reynaert Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar
Inkom leden: 5 euro
niet-leden: 7 euro
De naam Argentinië is afgeleid van het Latijnse woord voor zilver: “Argentum”, waarvan de
Spaanse kolonisten er onterecht veel hoopten te vinden …
Het land heeft 42 miljoen inwoners en is 90 maal zo groot als België.
Met een totale oppervlakte van 2.780.000 km2 herbergt Argentinië verscheidene klimaatstreken
met hun specifieke natuurfenomenen.
In bruisend Buenos Aires, het “Parijs van Zuid Amerika”, dansen bailarinos en bailarinas een
sensuele tango …
Maar een spectaculaire natuurpracht overtreft al deze zinnelijkheid!
Spot de zeeleeuwen en –olifanten op het schiereiland Valdez in oost-Patagonië of verwonder u
over het adembenemende zicht op de Perito Moreno in het – buiten de poolgebieden - grootste
gletsjergebied ter wereld!
We wippen op deze visuele droomreis ook even over de grens en bezoeken in Chili, één van de
mooiste natuurgebieden ter wereld: het Nationaal Park Torres del Paine.
En zetten tenslotte de kroon op al dit zintuiglijk genot: de Iguazu watervallen, het meest
indrukwekkende complex van watervallen ter wereld, 2,7 km breed; een schouwspel om
kippenvel van te krijgen...

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.

