
vtbKultuur Turnhout/Vosselaar 
voorlopig programma 1e helft 2022 

 

          
 

We hebben een aantal plannen klaar liggen, die we zo nodig verder gaan uitwerken. 

Het zijn dus nog geen definitief vastgelegde programma’s 
maar we willen u toch vast informeren over 2022. 

 
--------------------------------------------- 

 
09 februari: multimedia reportage De Stille Oceaan door Patrick Dewilde 
  Plaats:  Foyer CC De Reynaert - Vosselaar 
  Prijs:  € 5,00 leden, € 7,00 niet-leden 
 
 
04 maart:  Het ballet Sleeping Beauty (Doornroosje), laat dansers toe op hun hoogste 
  niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors en een live 
  symfonisch orkest staan garant voor een spectaculaire balletervaring. 
    
  Plaats:  Elisabethzaal -  Astridplein, Antwerpen 
  Aanvang:  15.00 uur 
  Prijs:   € 47,50 inschrijven voor 31.12.2021 
   
09 maart: multimedia reportage over Taiwan door Jean-Pierre Demarsin en Mieke 
  Opsommer 
  Plaats:  Foyer CC De Reynaert - Vosselaar 
  Prijs:  € 5,00 leden, € 7,00 niet-leden 
 

 
19 maart:  Dagtrip naar Eindhoven, een bezoek aan de noorderburen. Eindhoven 

verbinden we met “Philips”, “lichtstad”, “DAF”, de technische universiteit, maar 
ook met PSV en met mooie architectuur en verrassende musea.   

  Nadere praktische informatie volgt zo spoedig mogelijk 
 
 
27 maart: Het jaarlijkse culturele stadsfestival Knipoogdag, ditmaal in Antwerpen. Een 

rijk programma van themawandelingen in verschillende delen van de stad, 
musea-bezoeken, kunst- en cultuurbeleving, sfeer en muziek met een 
feestelijk afsluiting.        
             

               
  



 Plaats:  heel de stad Antwerpen, met als feestelijk centrum: ‘t Steen 
 Prijs:  per dagdeel (voormiddag/ namiddag): € 7.00 leden, € 10.00 

  niet-leden. 
 
 
16 april: Plantentuin “De Kleine Boerderij” in Merksplas, na ons eerste bezoek eind 

juni 2021, namen we ons voor om in het voorjaar opnieuw de tuin te bekijken. 
Nu in “voorjaarspracht”. De datum is nog onder voorbehoud. 

 
 Plaats:  Ossenweg 1 - Merksplas 
 Aanvang:  10.00 uur, verzamelen 09.45 uur 
 Prijs:  € 5.00 leden, € 7.00 niet-leden    

  

                                        
 
 
14 mei: Filmconcert The Lord of the Rings, de muziek van het eerste deel van deze 

filmtrilogie wordt live gespeeld door het  Antwerp Symphony Orchestra, terwijl 

op een groot scherm een leger van edele elfen, trouwe dwergen, 
sterke mensen en pientere hobbits het opneemt tegen de hordes 
boosaardige orks van Sauron. 

 
  Plaats:  Elizabethzaal - Astridplein, Antwerpen 
  Aanvang: 13.00 uur 
  Prijs:   € 47,50 inschrijven voor 31.12.2021 
 
 
28 mei: De Hugo Voeten Art Collection bevat een unieke mix van moderne, 

hedendaagse en Bulgaarse kunst. Ongeveer 2000 stukken verzameld over 
een tijdsspanne van meer dan 40 jaar illustreren de eclectische smaak van 
ondernemer en gepassioneerd kunstliefhebber Hugo Voeten (1940-2017). 

 We bezoeken in de voormiddag de Beeldentuin in Geel en in de namiddag 
het Art Center in Herentals. 

   

                     

  Plaats:  Beeldentuin: Hazenhout 17-19, 2440 Geel   

    Art Center: Vennen 22, 2200 Herentals   

  Prijs:  combinatie-ticket voor 2 maal inkom, inclusief 2 rondleidingen 

    per persoon € 25,00 voor leden, € 27,50 voor niet-leden 

  Aanvang: 10.00 uur, verzamelen 09.45 bij de inkom van de Beeldentuin 

   -----------------------------------------------------------------------------------  


