Er staan weer verschillende interessante activiteiten
gepland in de komende maanden die zeker je
aandacht verdienen
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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 inschrijven voor deze activiteit.

De laatste reisreportages in 2017 waren zeker meer dan de
moeite waard. De reportage over Iran was ook bijgewoond
door Iranese asielzoekers die ons tijdens de pauze vergasten
op lekker typische Iranese snacks.
Het verhaal van Compostella was niet zuiver een toeristische
rondreis maar was ook een getuigenis over reizen naar
Compostella als bedevaartsoord.
We hopen in 2018 door te gaan op dit elan en jullie ook enkele reisreportages met zeker dat
tikkeltje extra te kunnen aanbieden. Meer nieuws zal er zeker zijn in de volgende nieuwsbrief en
op onze websites.

Voorlezen was nog nooit zo leuk
Kinderen van vandaag zijn niet van gisteren!! Dat geldt ook voor de
betere kinderboeken van vandaag die heel anders zijn dan die van uw
eigen kindertijd; ze zien er dikwijls anders uit, veel mooier uitgegeven,
maar ook de inhoud is directer, vrijmoediger, eigentijdser, grappiger,
enz... Ria Dorssemont, Vlaanderen eerste leesjuf, neemt ons bij de hand
op een reis door kinderboekenland.

10-03-18 om 09:30u in de bib van Vosselaar.
Inkom gratis

Knipoogdag 2018 in Genk
25-03-18 leden14€ niet -leden 20€
autocar tegen 12€/persoon mogelijk
Ochtendprogramma – gezamenlijk programma voor de
afdelingen uit de Kempen
In kleine groepen (20 personen) en onder leiding van een gids
bezoeken we het Cosmodrome
Daarna begeven we ons naar de Site C-Mine, waar het
kloppend hart van de Knipoogdag zich bevindt. Vanuit hier
gaat een ieder zijns weegs, met de pendelbus naar het
centrum voor een middagmaal of wel de cite verkennen
waarover hieronder meer.
Namiddagprogramma
Tijdens de KnipoogDag duik je volledig in het mijnverleden en
ontdek je hoe de industrie van toen de inspiratiebron vormt
voor hedendaags design, kunst, creativiteit en innovatie.
Verrassende concerten en boeiende gidsen kruiden je ontdekkingstocht.
Afsluiter
Op het C-mine plein sluiten we de KnipoogDag af met muzikale animatie. Op deze plek vind je
ook het Labyrint, een imposante stalen installatie van het kunstenaars- en architectenduo Gijs
Van Vaerenbergh.

Inspirerend barok voordracht door Tamara Ingels
26-04-18 leden 5€ niet-leden 7€ in bib Westerlo
2018 is een Barok jaar waarin gezocht wordt naar de
inspiratiebronnen van de Barok.
Tijdens deze lezing vormen we ons een beeld van wat Barok
is en zoeken we de aanknopingspunten om deze levendige
stijl te verkennen.
We gaan in op enkele grote namen van Barok bij ons en
verder weg. (Denk aan Rubens en Bernini)
en bekijken we parels uit de schilder-, beeldhouwkunst en de
architectuur zodat we ons kunnen verdiepen in de inhoud,
grandeur en de ideeën van de barokke stijlperiode.

Provinciale dagtrip naar Duinkerke
05-05-18 leden 70€ niet-leden 75€
We bezoeken Duinkerke. Deze stad in Noord-Frankrijk, aan
de grens met België is de derde grootste haven van Frankrijk.
Verwelkoming met koffie en croissant. Daarna rondvaart in de
haven.
Na een warme lunch rondrit met autocar en gids, met diverse stopplaatsen.
We eindigen aan Malo les Bains.
Hier kan men kiezen uit 3 mogelijkheden:
- een Art Déco wandeling op eigen tempo
- bezoek aan “Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo”
- bezoek met gids aan LAAC “Lieu d’Art et Action Contemporaine”, hier bevindt zich ook de
“jardin de sculptures”.
Rond 18 u vertrekken we terug.

Andere geprogrameerde activiteiten:
Voor volgende activiteiten kan men al inschrijven via
vosselaar@vtbkultuur.be of turnhout@vtbkultuur.be
Regiouitstap naar Saint Omer in Noord Frankrijk op 01-09-18
Rubens de musical op 22-08-18 in Westerlo
Provinciale dagtrip naar Haarlem in het kader van het barokjaar op 13-10-18
.

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.

