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IN DEZE NIEUWSBRIEF
-

Wandelzoektocht 2019
Fietszoektocht 2019
vtbKultuur Picknickt
“Cliff & The Shadows forever”, Guitar Syndicate
Verrassend Charleroi
“Prioritijd”, Erik Burke
“On Tour”, Humo’s Comedy Cup
Tentoonstelling “De wereld van Bruegel in zwart en wit”
Tentoonstelling “Europalia Roemenië, Brancusi”
“The Tape Face Show”, Tape Face
Inschrijvingen/Inlichtingen
Lid worden met het hele gezin voor slechts € 10,00
Jaarprogramma 2019

WANDELZOEKTOCHT 2019
Van 1 juni 2019 t.e.m. 30 september 2019, organisatie: vtbKultuur Brasschaat

Met onze wandelrally willen we een stukje van Brasschaat in de kijker plaatsen, namelijk
Maria-ter-Heide. De zoektocht zal jullie vooral leiden door het
groene gedeelte, maar ook met het rustige wonen willen we jullie
even laten kennismaken. Er zijn enkele smallere zandwegen die wel
met een buggy maar niet met een rolstoel kunnen genomen
worden. Laat dit jullie vooral niet tegenhouden om deze wijk van
Brasschaat te gaan bezoeken.
Er zijn 15 gewone vragen en 15 fotovragen. De rangschikking zal
opgemaakt worden al naargelang het aantal juiste antwoorden. Bij
gelijke stand zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven. Er zijn vijf
mooie prijzen voor de best gerangschikte deelnemers!
Kostprijs: € 5,00 voor leden en niet-leden.
Je kan de deelnemingsformulieren aanschaffen bij:
- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat;
- Café Belle Vue, Bredabaan 1045, Brasschaat;
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Braschaat.
 Naar boven
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FIETSZOEKTOCHT 2019
Van 1 juni 2019 t.e.m. 30 september 2019, organisatie: vtbKultuur Brasschaat

Dit jaar fietsen we voor onze zoektocht door
de gemeenten Brasschaat en Kalmthout en
een kleiner stukje door Kapellen. We hebben
een route gekozen die voor een groot deel
gebruik maakt van het
fietsknooppuntennetwerk, maar af en toe
wijken we daar wel van af. Het is een erg
groene en rustige route, die we
“Architectuurroute” hebben genoemd
omdat we als thema voor de foto’s dit jaar
“moderne architectuur” hebben gekozen. De
route is zo’n 38 km lang. De zoektocht kan
zowel in Brasschaat als in Kalmthout gestart
worden.
Er zijn 30 gewone vragen en 10 fotovragen. De rangschikking zal opgemaakt worden al naargelang het
aantal juiste antwoorden. Bij gelijke stand zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven. Er zijn tien mooie
prijzen voor de best gerangschikte deelnemers!
Kostprijs: € 7,00 voor leden en niet-leden.
Je kan de deelnemingsformulieren aanschaffen bij:
-

Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat;
Dienst Toerisme Kalmthout, Putsesteenweg 131, Kalmthout;
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout;
Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat;
Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat.

 Naar boven
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vtbKultuur Picknickt
Zaterdag
24 augustus 2019,
van
organisatie: vtbKultuur Brasschaat

12.00 u

tot

15.00 u,

Perron

Noord,

Licht Vliegwezenlaan 11,

Brasschaat,

vtbKultuur Brasschaat nodigt al zijn leden uit om samen te komen picknicken, maar ook
niet-leden zijn van harte welkom op zaterdag 24 augustus. We verwachten groot en
klein, jong en minder jong vanaf 12.00 u aan Perron Noord waar iedereen van het
Perronnekesbrood zal kunnen genieten; vers gebakken door de mensen van Meander,
een afdeling van de vzw Rotonde.
De nieuwe uitbaters van Perron Noord zorgen voor het nodige beleg en garnituur. Een
kopje koffie of thee zal ook niet ontbreken, en frisdrank kan natuurlijk ook. En om alles
nog aangenamer te maken zullen enkele vertelsters groot en klein vermaken met hun
verhalen. Daarvoor kunnen we rekenen op de vzw Echt Gebeurd en de mensen van de
Hoorakelbende.
Om 15.00 u sluiten we af, iedereen kan nog verder blijven nagenieten van de
gezelligheid van Perron Noord maar onze service stopt dan. Hopelijk ontmoeten we
elkaar die dag en smaakt alles naar nog meer.
Kostprijs: € 9.00 voor volwassenen, € 6,00 voor kinderen tot 10 jaar.
Schrijf je nu in!
 Naar boven

“CLIFF & THE SHADOWS FOREVER”, Guitar Syndicate
Zaterdag 21 september 2019 om 20.00 u, Cultuurcentrum O*Ka, Kapellensteenweg 234, Kalmthout, org.: vtbKultuur Kalmthout

Twee jaar geleden konden we al eens genieten van een optreden van
Guitar Syndicate in Wuustwezel. Deze keer treden ze op voor
vtbKultuur Kalmthout met hun programma “Cliff & The Shadows
forever”.
Al meer dan vijfendertig jaar is muziekcollectief Guitar Syndicate een
begrip voor de liefhebbers van instrumentale muziek en kan het
rekenen op een trouw publiek, dat volledig uit de bol gaat op de tonen
van de melodische muziek van Cliff Richard & zijn vrienden van
The Shadows. Een niet te missen concert voor iedereen die houdt van
echte muziek, gespeeld door echte muzikanten.
Kostprijs: € 15,00 voor leden en niet-leden. Reserveer nu je kaarten!
 Naar boven
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Verassend CHARLEROI
Zaterdag 12 oktober 2019, Charleroi, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen

Velen denken dat Charleroi een grauwe en
onaantrekkelijke stad is. Niets is echter minder
waar!
We bezoeken het centrum met het mooie stadhuis,
de monumentale kathedraal en nog veel meer.
We bezoeken ook de mijnsite in Marcinelle, die
bij het grote publiek bekend werd door de
verschrikkelijke mijnramp van 1956. Deze site is
werelderfgoed en brengt de industriële geschiedenis
van België tot leven.
Kostprijs: 60 euro voor leden en 65 euro voor niet-leden.
 Naar boven

PRIORITIJD, literaire conference door Erik Burke
Donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 u, Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat,
organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. Markant

Hoe komt het toch dat we alsmaar vaker tijd te kort
komen? In de eenvoud van alledag gaat Erik op zoek
naar manieren om de tijd naar onze hand te zetten. Een
inspirerende zoektocht samen met u, want als
toeschouwer hebt u recht op uw eigen
verwenmoment...
Af en toe beleven we een volmaakt gelukkig moment,
maar meestal hebben we het gevoel dat de tijd aan ons
voorbij vliegt. Vreemd, we hebben auto's, computers
en gsm's. We kunnen alles zoveel sneller dan vroeger,
en toch komen we alsmaar meer tijd te kort. Hoe komt
dat toch?
Prioritijd doet ons glimlachen maar gelukkig ook
nadenken over ons drukke leven.
Kostprijs: 15 euro voor leden en niet-leden, drankje achteraf inbegrepen! Schrijf je nu in!
 Naar boven
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“ON TOUR”, Humo’s Comedy Cup
Zaterdag 26 oktober 2019 om 20.00 u, Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat, organisatie: CC Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat

De prestigieuze Humo's Comedy Cup staat al jaren garant voor de
nieuwe lichting stand-up comedians van de toekomst. Na vijf
voorrondes werd er in december 2018 een nieuwe finale betwist.
Amelie Albrecht kwam als winnares uit deze spannende finale.
Dit najaar tourt een top line-up van de drie finalisten langs de
culturele centra. Jasper Posson, Sander VDV en Amelie Albrecht
worden bijgestaan door de ervaren MC Seppe Toremans.
Een greep uit de winnaars van het verleden: Jens Dendoncker,
Lukas Lelie, William Boeva, Bart Cannaerts, Wouter Deprez,
Raf Coppens …! Ondertussen zijn dit één voor één klinkende namen.
Heeft Humo's Comedy Cup nog meer uitleg nodig?
Kostprijs: 12 euro voor leden en vriendenpas, 14 euro voor niet-leden! Reserveer nu je tickets!
 Naar boven

Bezoek tentoonstelling “DE WERELD VAN BRUEGEL IN ZWART EN WIT”
Donderdag 7 november 2019, om 19.30 u, Koninklijke Bibliotheek, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal

Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek bezit het volledige
grafische oeuvre van Pieter Bruegel de Oude. De meester was een
pionier in de grafische kunsten. Naast zijn bekende geschilderde
oeuvre ontwierp hij meer dan zeventig prenten die nauwgezet door
vooraanstaande graveurs werden uitgevoerd. Zo kon een groot
internationaal publiek al snel kennismaken met zijn originele
beeldende vondsten.
Kostprijs: € 10.00 (i.p.v. € 22.00) voor leden en niet-leden.
 Naar boven

Bezoek “EUROPALIA ROEMENIE, tentoonstelling Brancusi”
Zaterdag 14 december 2019, Bozar, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal

EUROPALIA organiseert sinds 1969 kunstenbiënnales rond wisselende gastlanden. Een multidisciplinair
programma brengt telkens vier maanden lang honderden artistieke evenementen in heel België en in
andere Europese landen.
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In 2019 staat Roemenië in de kijker. Paradepaardje
van Europalia Romania is een prestigieuze
tentoonstelling over Constantin Brancusi (1876-1957),
de meest invloedrijke beeldhouwer van de 20ste
eeuw.
Brancusi is een sleutelfiguur in de kunstgeschiedenis.
Hij introduceerde een nieuwe beeldentaal, los van de
heersende academische stijl.
In zijn oeuvre sublimeert hij de werkelijkheid tot
alleen de poëtische essentie overblijft en slaagt hij er
in de ziel van zijn onderwerpen bloot te leggen. Hij wordt een pionier van het modernisme genoemd.
De tentoonstelling brengt topstukken uit musea en privé-collecties van over de hele wereld bijeen.
Verschillende werken worden voor de eerste keer getoond, samen met werk van tijd-genoten en werk
van Rodin, bij wie Brancusi kort in de leer ging.
Het programma start om 13.30 u en eindigt rond 17.30 u. Het omvat een begeleid bezoek aan de
tentoonstelling en een optreden van een dans- en muziekgroep in Bozar.
Kostprijs: € 10,00 voor leden en niet-leden.
 Naar boven

“THE TAPE FACE SHOW”
Dinsdag 4 februari 2020
vtbKultuur Brasschaat

om

20.00 u,

Theater

Hemelhoeve,

Azalealaan 1,

Brasschaat,

organisatie: CC Brasschaat

i.s.m.

Zijn shows krijgen zoveel vier- en vijfsterrenbeoordelingen van de recensenten, dat de Nieuw-Zeelander
Sam Wills geen geld meer hoeft te besteden aan publiciteit.
Wat er zo grappig en subliem is? Alleen Wills’ uiterlijk al: die
ietwat verwilderde, ontheemde blik, zijn geëlektrocuteerde
kapsel en… dat stuk zwarte ducttape over zijn mond. Sam Wills
zegt namelijk geen woord. De hele voorstelling zwijgt hij. Enkel
door middel van mime mét geluid en stand-up zónder taal windt
hij elke zaal om zijn vinger. Ook dankzij zijn motoriek, die doet
denken aan de vader van de mime, Marcel Marceau, en een
ontwapenende fantasie, die hij gemeen heeft met Charlie
Chaplin. Beide kwaliteiten laat hij los op allerlei objecten die hij
real time in elkaar knutselt. Om er vervolgens iets totaal
onverwachts mee te doen. Ook met het publiek creëert hij soms
bouwwerken.
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Want net als in zijn eerste show is medewerking van de toeschouwers een essentieel onderdeel van zijn
nieuwe voorstelling, die net zoals de zorgvuldig geselecteerde muziek en geluidseffecten wordt gebruikt
om even knappe als ridicule taferelen te creëren.
“Eindeloos inventief, verschrikkelijk grappig. Sublieme waanzin” (Time Out)
Kostprijs: 18 euro voor leden en vriendenpas, 20 euro voor niet-leden! Reserveer nu je tickets!
 Naar boven

INSCHRIJVINGEN/INLICHTINGEN
U kunt inlichtingen vragen over of inschrijven voor alle volgende activiteiten via onderstaande gegevens,
tenzij expliciet anders vermeld:
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be;
- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43;
- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat .
U kunt uw inschrijvingsgeld storten op rekening BE07 0689 0337 4666 van vtbKultuur Brasschaat met
vermelding van de activiteit, het aantal personen waarvoor u inschrijft en eventuele andere gevraagde
specifieke gegevens (lunch, vervoer, …).
 Naar boven

LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00
Lid worden van vtbKultuur

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse
AutomobilistenBond) zijn automatisch lid van
vtbKultuur
en
hoeven
dus
geen
vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook
niet-VAB-leden kunnen lid worden. Een heel
jaar lang genieten van activiteiten tegen een
voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per
jaar ben je samen met je gezin lid van
vtbKultuur.
Lid worden is eenvoudig: een formulier
invullen, € 10,00 betalen en je pas valt een
paar dagen later in je brievenbus!
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Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?
Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen in
heel Vlaanderen én op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd van
een voordeeltarief.
Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?
Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je
vtbKultuur-pas.
Niet twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens anders.
 Naar boven
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JAARPROGRAMMA 2019
Datum en uur

Activiteit

Plaats

Woensdag 23 januari 2019, 20.30u

Alex Agnew, Be careful what you wish for … Theater Hemelhoeve, Brasschaat

Woensdag 30 januari 2019, 20.30u

Alex Agnew, Be careful what you wish for … Theater Hemelhoeve, Brasschaat

Vr. 1 tot zo. 3 februari 2019

Tentoonstelling Vlaamse Meesters

Zaal Thijs, Azalealaan 5, Brasschaat

Zaterdag 2 februari 2019

Nieuwjaarsreceptie

Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat

Vrijdag 8 februari 2019, 20.00 u

Antwerp Symphony Orchestra + R.Galliano

Elisabethzaal, Antwerpen

Zaterdag 23 februari 2019

Moorddiner

Strijboshof, Acht.stw 69, Kalmthout

Dinsdag 5 maart 2019

Where beer meets chocolate, W. Callebaut Ons Middelheem, Brasschaat

Donderdag 7 maart 2019, 19.00 u

Brussel en de Renaissance, B. Van Orley

Bozar, Brussel

Zaterdag 9 maart 2019

Algemene Quiz

Ons Middelheem, Brasschaat

Zaterdag 13 april 2019, 10.00 u

Bezoek AfricaMuseum

Tervuren

Donderdag 25 april 2019, 20.00 u

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat

Zondag 5 mei 2019

Knipoogdag

Oudenaarde

Zaterdag 18 mei 2019, 14.00 u

Bezoek AfricaMuseum

Tervuren

Zaterdag 25 mei 2019

Daguitstap Westhoek

Westhoek

1 juni t.e.m. 30 september 2019

Fietszoektocht / Wandelzoektocht

Brasschaat, Schoten, Brecht

8 juni 2019

Daguitstap Den Haag, museum Voorlinden

Den Haag

Vr. 2 t.e.m. vr. 9 augustus 2019

Trip Slovakije

Slovakije

Zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 u

vtbKultuur Picknickt

Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11,
Brasschaat

Zaterdag 7 september 2019

Titanic, de musical

Donkmeer Overmere, Berlare

Zaterdag 12 oktober 2019

Daguitstap Charleroi

Charleroi

Donderdag 24 oktober 2019, 20.00 u vtbKultuur Picknickt

Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11,
Brasschaat

Zaterdag 26 oktober 2019, 20.00 u

“On Tour”, Humo’s Comedy Cup

Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat

Donderdag 7 november 2019

De wereld van Bruegel in zwart en wit

Koninklijke Bibliotheek Brussel

Zaterdag 14 december 2019

Europalia Roemenië, Brancusi

Brussel

Dinsdag 4 februari 2020, 20.00 u

“The Tape Face Show”, Tape Face

Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1,
Brasschaat

Meer info op www.vtbkultuur.be/brasschaat . Over onze activiteiten in 2020 leest u meer in onze
volgende nieuwsbrieven.
 Naar boven

