Enkele kwaliteitsvolle lezingen in april en mei
vragen uw aandacht!

Bekijk de webversie
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2018/03
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website.
Daar kan je dan meer informatie vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct inschrijven voor deze activiteit.

Lezing door Tamara Ingels 26-04-18 20:00u in de Werft in
Geel.
Organisatie: vtbKultuur regionaal
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.

Lezing "1 jaar met Trump" door Ine Roox 30-05-18 20:00u
in de terraszaal van De Warande (de Kuub).
In samenwerking met VormingPlus
Kort nadat Donald Trump de eed had afgelegd als president
van de Verenigde Staten vertrok Ine Roox, buitenlandreporter
bij De Standaard, voor een halfjaar naar Amerika. Ze reisde
kriskras door Amerika, met Donald Trumps eigen
campagnebeloftes als leidraad. Bouwt deze president
werkelijk een muur aan de grens met Mexico? Maakt Trump
steenkool en staal echt great again? Blaast hij de Amerikaanse auto-industrie nieuw leven in?
Omwille van haar beroepsbezigheden is het mogelijk dat de spreker op 30 mei op een
buitenlandse opdracht is en kan de lezing dan niet doorgaan. Om jullie hiervan op de
hoogte te kunnen brengen is inschrijven via website belangrijk zodat we u via mail op de
hoogte kunnen brengen!
Privacyverklaring vtbKultuurgroep Turnhout & Vosselaar
vtbKultuur afdeling Turnhout en Vosselaar hechten veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dagtrips voor het najaar:
Noteer alvast volgende data!
01-09-18: Regio dagtrip naar Saint Omer (Noord Fr)
13-10-18: Provinciale dagtrip naar Haarlem (Nl)
Info volgt later op website en in nieuwsbrief.

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.

