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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Nieuwjaarsreceptie 

- Oproep aan kunstenaars 

- “The Tape Face Show”, Tape Face 

- Lezing “Ludwig Van Beethoven” 

- Algemene Quiz 

- Parktheater speelt “De Jossen” (Tom Lanoye) 

- Knipoogdag Ieper 

- Aperitiefconcert met Luc en Eddy Coene 

- Kampeermeerdaagse 

- Fietszoektocht 

- Wandelzoektocht 

- Ballet van Vlaanderen, Cherkaoui / Bausch 

- 1830 - musical 

- Vakantiezomerquiz 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Matineeconcert Brasschaats Mandoline-Orkest 

- Tentoonstelling beeldende kunst 

- Warhol – The American Dream Factory 

- Wintersfeerconcert 

- Cirque du Soleil - KOOZA 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Lid worden met het hele gezin voor slechts € 10,00 

- Jaarprogramma 2019-2020 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020 
Zaterdag 25 januari 2020 van 15.00 u tot 19.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Hierbij nodigen we u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie! We blikken even terug op 2019, maar 
kijken vooral vooruit naar de geplande activiteiten tijdens het jubileumjaar 2020 (50 jaar vtbKultuur 
Brasschaat)! De keukenprinsen en -prinsessen van het bestuur zetten hun beste beentjes voor en zorgen 
voor extra-feestelijke hapjes en drankjes. 
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Voor de culturele noot wordt gezorgd door de vocaal-
ludieke zanggroep PERFAVORE uit Schoten. Met liedjes 
in het Antwerps dialect brengt Perfavore “een medicijn 
tegen oud en triestig zijn”: altijd goed voor hart en 
bloedvaten. De enige bijwerking: een hartelijke lach. In 
hun vrolijke liedjes hebben zij het over de economische 
crisis, het plezier van reizen, over dagelijkse klusjes, 
gelei maken of hoe je best een lief zoekt. Kan het nog 
gewoner? Maar laat dat nu net de charme zijn van het 
programma dat PERFAVORE in petto heeft…. en als je ’t 
goed vindt, mag je ook nog een stukske meezingen.  

Heel wat redenen dus om onmiddellijk in te schrijven en 
zeker te zijn van een plaatsje.  

We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen. 

Kostprijs: gratis voor leden en voor niet-leden. 
 

 Naar boven 

OPROEP AAN KUNSTENAARS 

Eén van de bijzondere activiteiten voor 2020 is een tentoonstelling die we van vrijdag 6 t.e.m. zondag 
8 november 2020 zullen organiseren in de Galerie Van den Weyngaert in het Dienstencentrum 
Antverpia. We doen nu reeds een oproep aan kunstenaars (Brasschatenaren en niet-Brasschatenaren) 
om hieraan mee te werken. Alle onderwerpen (landschappen, gebouwen, gebeurtenissen, impressies, 
…) en technieken (beeldhouwwerk, tekening, aquarel, olieverf, modelbouw, …) kunnen aan bod komen, 
maar er is één belangrijke voorwaarde: het kunstwerk moet op een of andere manier een link hebben 
met Brasschaat! 

Inlichtingen/inschrijven: 
- Guido Geysens, telefoon 03 651 96 37 of e-mail guidogeysens.1@skynet.be . 

 

 Naar boven 

mailto:guidogeysens.1@skynet.be
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“THE TAPE FACE SHOW” 
Dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 u, Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat,  

organisatie: CC Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

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. 

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! Nog enkele tickets! 
 

 Naar boven 
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Lezing “LUDWIG VAN BEETHOVEN” door Hilde Goedgezelschap 
Donderdag 20 februari 2020, 20.00 u, Zaal Born, Azalealaan 5, 
Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Als Ludwig Van Beethoven nog zou leven, dan zou 
hij in 2020 250 kaarsjes op zijn verjaardagstaart 
moeten uitblazen. Reden genoeg om deze klasbak 
eens een jaartje extra in de kijker te plaatsen. 

vtbKultuur Provincie Antwerpen viert dit mee met 
een trip naar Bonn (helaas volzet) en met een 
aantal lezingen door Hilde Goedgezelschap, 
waarvan één in Brasschaat. 

Kostprijs: 8 euro voor leden en 10 euro voor 
niet-leden. 
 

 Naar boven 

ALGEMENE QUIZ 
Zaterdag 29 februari 2020, 20.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Onze algemene quiz zal ook dit jaar geleid worden door 
quizmaster Alex Van Giel: dus sfeer gegarandeerd! Als extra 
in dit jubileumjaar worden de muzikale vragen live gespeeld 
door de band Boa Boa.  

Geldprijs voor de eerste drie teams; prijs(je) voor alle 
deelnemers. Een quizploeg bestaat uit maximum 6 
personen. Wil je erbij zijn, aarzel dan niet en schrijf je ploeg 
vlug in: het aantal ploegen dat we kunnen plaatsen is niet 
onbeperkt. 

Kostprijs: 20 euro per ploeg voor leden en niet-leden. 
 

 Naar boven 
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PARKTHEATER speelt “DE JOSSEN” (Tom Lanoye) 
Donderdag 7 maart 2020, 20.00 u, Theaterzaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: Parktheater i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Voorstelling in het kader van 50 jaar vtbKultuur Brasschaat 

Welkom in het Rijk der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet met zijn familienaam... én met zijn 
voornaam. Waar iedereen gelijk is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, beschermd door de andere 
Jossen. De Jossen hebben hun eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de regels houdt, de 
rituelen trouw vervult, de onhebbelijkheden gesmoord worden in het groepsgevoel, waar iedereen zijn 
weg en plaats vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. Waar niemand ge-'jos't wordt door een 
ander... Tot op een dag één van de Jossen er uit wil stappen. Het Josdom staat op zijn kop, davert op zijn 
grondvesten. De Josmaskers vallen af, ambities komen boven en er wordt gevochten: voor en tegen 
elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de val of de revival der 
saamhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het 
spanningsveld tussen individu en groep.  

Regie: Bart van der Heyden 

Bart van der Heyden is theatermaker en acteur. Hij richtte in 
november 2017 zijn eigen Leuvense gezelschap op (Collectief 
Verlof) en studeerde in 2018 af als Master drama aan Luca 
School of Arts Leuven. 

Naast eigen werk maken en spelen, freelancet hij bij andere 
gezelschappen, regisseert en coacht hij amateurgroepen, is hij 
te zien in tal van kortfilms en geeft hij theaterworkshops aan 
kinderen, jongeren en volwassenen. Momenteel is hij te zien 
in Level Q (LAP vzw), Vierhoek (Theater Stronk), 
Moenieworrienie (Collectief Verlof) en in verschillende 
producties van Theater Tieret (Raspoetin, Chakra Bazaar, 
Baraque Future, De Mompelaar, MARRY ME - MERRY). 

Parktheater 

Parktheater Brasschaat profileert zich als een laagdrempelige, 
gezellige toch gedreven toneelgroep die graag eigenzinnige, 
alsook commerciële voorstellingen brengt.  Hiervoor 
engageert zij het kruim der regisseurs uit de professionele 

toneel- en televisiewereld.  Zo brengt deze groep enthousiastelingen het beste in zich naar boven en 
voor u amateurtoneel op een zeer behoorlijk niveau.    
 

Kostprijs: 12,00 euro voor leden en voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 maart 2019! 
 

 Naar boven 
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KNIPOOGDAG IEPER 
Zondag 22 maart 2020, Ieper, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Hopmuseum in Poperinge (voormiddag) 

Goesting om meer te weten over de hop- en biercultuur van de Westhoek? Dan is Poperinge de juiste 
bestemming. Het is bijna de enige plek in België waar hop wordt geteeld. De hangende tuinen van de 
18 hopboeren beslaan er een oppervlakte van bijna 150 ha. Wist je trouwens dat maart de maand is van 
de hopscheuten, de jonge uitlopers van de hopplant? 

In het Hopmuseum nemen typische personages zoals De Neus en De Zakker je mee langs de Belgische 
hop- en biercultuur. In dit complex, waar hop vroeger werd gewogen, gekeurd en gestapeld, kom je 
alles te weten over de geschiedenis van de hopplant, de veldwerken, de hopoogst en de 
toepassingsvormen. Bewonder er dé Belgische biercollectie met meer dan 2000 bieren, verzameld in 
één lange muurkast en gedigitaliseerd in de 'biertafel'. 

Cultureel Stadsfestival (namiddag) 

In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan je individueel of in 
kleine groepjes en aan de hand van een programmablad, 
Ieper verkennen. Met je vtbKultuur-button opgespeld ben je 
welkom op verschillende bezoekpunten. Je ontdekt vele 
monumenten die getuigen van een zeer rijk en divers 
verleden. Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende 
handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden naast 
Brugge en Gent.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de charmante stad 
herleid tot een grote puinhoop. Met respect voor het 
verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer op.  Gidsen 
laten je kennismaken met de vele gekende en minder 
gekende pareltjes van Ieper. 

Van 17 uur tot 18 uur sluiten we de Knipoogdag af met een 
drankje. 

Kostprijs: € 30,00 voor leden, € 33,00 voor niet-leden (busvervoer inbegrepen, middagmaal niet 
inbegrepen); het middagmaal kost € 20,00 per persoon (drank niet inbegrepen). Vertrek: P&R E19 in 
Sint-Job-in-‘t-Goor of Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. 
 

 Naar boven 



 

vtbKultuur Brasschaat – Januari 2020 – Nummer 37 
 

 

Aperitiefconcert door een combo met LUC en EDDY COENE 
Zondag 5 april 2020, 11.00 u, Theaterzaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Na wat aandringen hebben we de zonen van Henri (Rikske) 
Coene: Luc en Eddy, bereid gevonden om, samen met nog 
drie andere muzikanten, in ons jubileumjaar voor ons een 
aperitiefconcert te verzorgen. Het wordt dus een aperitief  
op de tonen van prachtige accordeonmuziek. En daarbij 
spreekt het voor zich dat ze een aantal composities van  
hun vader Rikske Coene zullen brengen.  

Kostprijs: 15 euro voor leden en 18 euro voor niet-leden; 
één aperitief inbegrepen. 

Inschrijven vóór 1 april 2020!  
 

 Naar boven 

KAMPEERMEERDAAGSE 
Woensdag 20 t.e.m. zondag 24 mei 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

Tijdens dit verlengde weekend van O.-H.-Hemelvaart slaat vtbKultuur Kultuur&Kamperen (K&K) de 
tenten op te Brasschaat.  Dit ter gelegenheid van 50 jaar vtbKultuur Brasschaat. 
Via een gevarieerd programma (info volgt later) zullen kamperende vtbKultuur-leden en –niet-leden van 
afdelingen uit gans Vlaanderen kunnen kennis maken met Brasschaat en omgeving.  

Aan enkele van de geplande activiteiten zullen ook personen kunnen deelnemen die niet kamperen: 
o.a. een wandeling om en rond het Mariadomein (Rustoord), een bezoek aan het Gunfire-museum of 
aan ‘Den toren van Brasschaat’ (voormalige verkeerstoren op het Klein Schietveld), een rondleiding in 
het Arboretum (te Kalmthout), … 

Praktische informatie en deelnameprijzen volgen later. 
 

 Naar boven 

FIETSZOEKTOCHT 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Heel veel kunnen we vandaag nog niet verklappen over onze fietszoektocht, maar dat we in ons 
jubileumjaar in Brasschaat gaan blijven, dat ligt voor de hand. En we gaan ook een beetje terug in de tijd 
door geen gebruik te maken van de fietsknooppunten, maar de route helemaal zelf te beschrijven.  

En misschien wordt het wel een nieuwe “Acht van Brasschaat”! 

Kostprijs: 7,00 euro voor leden en niet-leden. Meer praktische info volgt later. 
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 Naar boven 

WANDELZOEKTOCHT 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Hoe en wat en waar, dat verklappen we voorlopig nog niet, maar dat de nieuwe wandelzoektocht er 
komt, dat staat als een paal boven water. Begin de beentjes al maar in te smeren ...  

Kostprijs: 7,00 euro voor leden en niet-leden. Meer praktische info volgt later. 
 

 Naar boven 

BALLET VAN VLAANDEREN, CHERKAOOUI / BAUSCH 
Zondagmatinee 5 juli 2020, 15.00 u, Opera Antwerpen, Frankrijklei 3,  Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Met Le Sacre du Printemps van Pina Bausch brengt Opera Ballet Vlaanderen een van de ijkpunten van 
de dansgeschiedenis naar Antwerpen en Gent. Drie redenen waarom je daarbij moet zijn:  

- Bausch was een van de belangrijkste choreografen 
van de 21ste eeuw; 

- Het Symfonisch Orkest van Opera Ballet 
Vlaanderen zal begeleiden met een meesterlijk 
muziekwerk van Igor Stravinsky; 

- Naast Le Sacre du printemps ontdek je een van de 
meest fascinerende werken van Sidi Larbi 
Cherkaoui: Noetic. 

Kostprijs: 48 euro in rang 1 voor leden en niet-leden; 
met gratis inleiding. 

Inschrijven vóór 1 april 2020! 
 

 Naar boven 

1830 - musical 
Woensdag 19 augustus 2020, 20.00 u, Kasteel de Merode, Merodedreef 2, Westerlo, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Historalia Productions brengt haar vierde musicalspektakel 1830. De musical 1830 vertrekt vanuit de 
wortels van onze nationale geschiedenis en brengt op een onvergetelijke manier hulde aan de geboorte 
van het Koninkrijk België. De voorstelling zal vol staan met spectaculaire en levensechte scènes. 
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De opkomst van België wordt benaderd vanuit twee 
perspectieven: de Belgische en de Nederlandse. Als 
publiek ervaar je beide visies vanaf een andere locatie 
op het domein. Je verhuist letterlijk van de ene tent 
naar de andere en komt uiteindelijk samen voor een 
spectaculair einde tijdens de apotheose in openlucht. 

Kostprijs: 40 euro (in plaats van 45,95 euro) voor 
leden en niet-leden, gratis programmabrochure per 
twee deelnemers. 

Inschrijven vóór 27 april 2020! 
 

 Naar boven 
 

VAKANTIEZOMERQUIZ 
Zondag 23 augustus 2020, namiddag, Ons Middelheem, Bredabaan 423, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

In deze quiz richten we ons naar de families. We nemen groot en klein, jong en oud op sleeptouw 
doorheen een aantal Europese landen en stellen daarover een aantal niet al te moeilijke vragen. Je 
hoeft helemaal geen quiz-bolleboos te zijn om hieraan te kunnen deelnemen. We hebben slechts één 
doel: alle aanwezige familiale ploegen een leuke namiddag bezorgen. 

Kostprijs en praktische info volgt later. 

Inschrijven vóór 16 augustus 2020! 
 

 Naar boven 

JUBILEUMDINER met DANSAVOND 
Vrijdag 18 september 2020, 19.00u, Salons De Groene Jager, Bredabaan 889, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bij een jubileum hoort een feestdiner in een stijlvol kader. En wie daarna nog zin heeft om de dansvloer 
onveilig te maken, die kan dat onder de leiding van een dj; ook dat is een deel van onze cultuur. 

We willen deze activiteit niet alleen voor onszelf organiseren, maar een deel van de opbrengst van dit 
diner schenken we aan een goed doel. Kom naar de Nieuwjaarsreceptie, en je hoort er alles over! 

Menu, kostprijs en alle andere praktische informatie volgt later. 

Inschrijven vóór 1 september 2020! 
 

 Naar boven 
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Matineeconcert BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST 
Zondag 11 oktober 2020, namiddag, Sint-Antoniuskerk, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Vorig jaar kwamen enkele muzikanten van het Brasschaats Mandoline-Orkest onze nieuwjaarreceptie 
opluisteren: een prachtige ervaring die smaakte naar meer. In 2020 verzorgt het BMO, voor ons een 
jubileumconcert in de Sint-Antoniuskerk, dit keer met een volle bezetting. Niet te missen! 

Kostprijs en alle andere praktische informatie volgt later. 

Inschrijven vóór 1 oktober 2020! 
 

 Naar boven 

Tentoonstelling “BEELDENDE KUNST” 
Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november 2020, DC Antverpia, Van den Weyngaertzaal, Sint-Antoiniuslei 95/97, Brasschaat, 
organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Tentoonstelling met beeldende kunst waarbij elk kunstwerk op één of andere manier verbonden is met 
Brasschaat. 

Zie ook onze ‘Oproep aan kunstenaars’ vooraan in deze nieuwsbrief. 

Praktische informatie volgt later. 
 

 Naar boven 

WARHOL – THE AMERICAN DREAM FACTORY 
Zaterdag 14 november 2020 om 14.00 u, La Boverie, Luik, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De expo blikt terug op de carrière van een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw en 
confronteert het met de ups en downs van zijn tijd. De tentoonstelling staat niet alleen stil bij een 
oeuvre dat tot vandaag veel belangstelling wekt, maar vertelt ook een levendige geschiedenis van 

Amerika en de tijdsgeest die Warhol als geen ander 
wist te vatten. 

Het parcours met originele kunstwerken en de 
verrassende scenografie zullen het hart van La Boverie 
laten kloppen op het ritme van de waanzinnige 
nachten van Manhattan. The Factory was een 
broeihaard voor gedurfde initiatieven en ‘the place to 
be’ voor musici, dichters, acteurs en kunstenaars. 

Kostprijs: 17,50 euro voor leden en niet-leden, 
inclusief inleiding, toegang en gids. Duur +/- 2.15 u. 

Inschrijven vóór 11 oktober 2020! 
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 Naar boven 

WINTERSFEERCONCERT 
Zondag 6 december 2020, namiddag, Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Over de inhoud gaan we vandaag nog niets verklappen, maar houdt de datum alvast vrij voor een 
sfeervol winters muzikaal concert in de kerk van Maria-ter-Heide. 

Kostprijs en alle andere praktische informatie volgt later. 

Inschrijven vóór 1 december 2020! 
 

 Naar boven 

Cirque du Soleil – KOOZA 
Zondag 13 december 2020 om 17.00 u, Brussel Expo (naast Paleis 12), Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Met Kooza keert Cirque du Soleil terug naar de oorsprong 
van het circus. De show combineert acrobatische prestaties 
en clownskunsten tijdens een ontdekkingstocht op zoek 
naar grenzen, identiteit, erkenning en kracht. Tijdens zijn 
reis komt de Onschuldige in contact met komische figuren, 
in een bonte wereld vol verrassingen, sensatie, durf en 
volledige overgave. 

Kostprijs: 65,00 euro voor leden en niet-leden (inclusief 
servicekosten). Kinderen (van 2 t.e.m. 12 jaar) betalen 
slechts 55 euro (inclusief servicekosten). Inbegrepen: 
toegang en gids; duur: +/- 2.15 u. 

Inschrijven vóór 20 april 2020! 
 

 Naar boven 
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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! 

 
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 bijna 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  

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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JAARPROGRAMMA 2019-2020                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
Zaterdag 7 september 2019 Titanic, de musical Donkmeer Overmere, Berlare 

Zaterdag 21 september 2019, 20.00 u Cliff & The Shadows Forever, 
Guitar Syndicate 

Cultuurcentrum O*Ka, Kalmthout 

Zaterdag 28 september 2019, 19.30 u Filmconcert Gladiator Elisabethzaal, Antwerpen 

Zaterdag 12 oktober 2019 Daguitstap Charleroi Charleroi 

Donderdag 24 oktober 2019, 20.00 u Prioritijd, literaire conference Erik Burke Theater Hemelhoeve, 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 Koninklijke Bibliotheek, Brussel 

Zaterdag 25 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie Ons Middelheem, Brasschaat 

Dinsdag 4 februari 2020, 20.00 u “The Tape Face Show”, Tape Face Theater Hemelhoeve, Brasschaat 

Zaterdag 20 februari 2020 Ludwig Van Beethoven, lezing Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 29 februari 2020 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Donderdag 12 maart 2020, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Theaterzaal De Polygoon, Brasschaat 

Zondag 5 april 2020, middag Aperitiefconcert met Luc en Eddy Coene Theaterzaal De Polygoon, Brasschaat 

Zaterdag 18 april 2020, voormiddag Van Eyck, een optische revolutie Museum voor Schone Kunsten, Gent 

Vrijdag 1 mei 2020, avond Musical Daens Puurs 

Woensdag 20 t.e.m. zo. 24 mei 2020 Kampeermeerdaagse Brasschaat 

Juni-september 2020 Fietszoektocht en wandelzoektocht Brasschaat 

Woensdag 19 augustus 2020, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

Zondag 23 augustus 2020 (namiddag) Vakantiezomerquiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Vrijdag 18 september 2020 (avond) Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Zondag 11 oktober 2020 (namiddag) Concert Brasschaats Mandoline-Orkest Sint-Antoniuskerk, Brasschaat 

6-7-8 november 2020 Tentoonstelling beeldende kunst Dienstencentrum Antverpia, Brasschaat 

14 november 2020, 14.00 u Warhol- The American Dream Factory La Boverie, Luik 

Zondag 6 december 2020 (namiddag) Wintersfeerconcert Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat 

 

Over al onze activiteiten leest u meer op onze website www.vtbkultuur.be/brasschaat en in onze 
volgende nieuwsbrieven. 
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