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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Klank… in de stille kunsten, een bloemlezing 

- Expo “Roger Raveel, een retrospective” 

- Winterfotozoektocht 

- Arte Amanti, Piano Quintet 

- Filmconcert “Pirates of the Carribean” 

- KnipOogdag Ieper 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Cultuur beleven in coronatijden 

- Toneelvoorstelling “De Jossen” 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2021 
 

Klank … in de stille kunsten, een bloemlezing 
Vrijdag 26 maart 2021 om 19.30 u, digitaal, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Dr. Tamara Ingels gaat tijdens deze online lezing in op het 
thema klank in de beeldende kunsten. Hoe wordt klank 
verbeeld in kunstvormen die geen klank kunnen maken, geen 
muziek, geen geluid? Welke betekenissen krijgen klank, muziek, 
en alles dat verwijst naar geluid in deze verstilde kunsten? Hoe 
verbeeldden sommigen van de grootste kunstenaars een diepe 
wanhoopskreet, een zucht van passie of een mooie aria? Als 
insteek voor een kleine bloemlezing van de meest notoire 
werken nemen we de ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch, 
misschien wel het meest beroemde werk over klank. 
Gaandeweg ontdekken we dat klank in onze beeldende kunsten letterlijk overal in verborgen kan zitten.  

Tamara Ingels is Doctor in de Kunstwetenschappen en Archeologie. Als 
zaakvoerder van INTRO Cultuur en Media geeft ze regelmatig thematische 
lezingen, cursussen en rondleidingen over kunst & erfgoed. Ze begeleidt o.a. 
educatieve bezoeken aan cultuursteden, musea en ... begraafplaatsen. 

Kostprijs: 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 24 maart 2021! 
 

 Naar boven 
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Expo “ROGER RAVEEL, een retrospectieve” 
Zaterdag 8 mei 2021, 14.00 u, Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar geworden zijn. Een ideale gelegenheid voor BOZAR om 
een grote retrospectieve aan zijn werk te wijden. 

Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische 
schilders van de tweede helft van de 20e eeuw, maar hij 
onderscheidde zich radicaal van zijn generatiegenoten door een geheel 
eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie en 
abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste inspiratiebron.  

Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de 
tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van 
zijn unieke plastische visie. 

We bezoeken de tentoonstelling in groep, maar op een coronaveilige 
manier. 

Kostprijs: 21 euro voor leden, 23 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 8 april 2021! 
 

 Naar boven 

WINTERFOTOZOEKTOCHT 2021 
Van 15 januari t.e.m. 28 februari 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Tot einde februari kon je deelnemen aan onze winterfotozoektocht. De uitslag kunnen we nu nog niet 
bekendmaken, maar die volgt waarschijnlijk wel in de loop van de komende week. De deelnemers die 
hun formulier aan ons terugbezorgden ontvangen een e-mail met de uitslag en een woordje 
commentaar bij de vragen en de antwoorden. En in een volgende nieuwsbrief komen we hier ook nog 
op terug. 

Wat we wel nu al mogen zeggen, is dat jullie met 
velen hebben deelgenomen. Een precies aantal is 
deze keer moeilijk te geven omdat jullie ook zelf via 
de website de deelnemingsbrochure konden 
afdrukken en omdat deelnemen voor de leden gratis 
was. In totaal werden een tachtig brochures via de 
bestuursleden verkocht en kregen we een kleine 
negentig antwoordformulieren terug binnen.  

Bedankt voor jullie deelname en tot binnenkort. 
 

 Naar boven 
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Arte Amanti, Piano Quintet 
Zaterdag 24 april 2021, 20.00 u, Sint-Jozefkerk Heide, Heidestatieplein, Kalmthout, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Programma 
Prélude door (by) Eva Maeyaert 

Esther Swift: Time Spinner 

Astor Piazzolla: Invierno Porteno (transcriptie voor 
harp door Maria Luisa Rayan-Forero – transcription 
for harp by Maria Luisa Rayan-Forero) 

Yossif Ivanov, Sascha Maisky, Maxim Rysanov, 
Dóra Kokas & Lily Maisky 

D. Shostakovich: Strijkkwartet / String Quartet nr. 8 
in c op.110  

o Largo 
o Allegro molto 
o Allegretto 
o Largo 
o Largo 

R. Schumann: Pianokwintet / Piano Quintet op.44 
o Allegro brillante 
o In modo d’una marcia. Un poco largamente 
o Scherzo: Molto vivace 
o Allegro ma non troppo 

J.S. Bach & B. Bartok: Duo’s  

Sascha Maisky & Maxim Rysanov 

Kostprijs: volwassenen:  10 euro voor leden, 12 euro voor niet-leden; 
   -26 en +65:  7 euro voor leden, 9 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 24 maart 2021! 
 

 Naar boven 
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Filmconcert “PIRATES OF THE CARRIBEAN”, Antwerp Symphony Orchestra 
Zaterdag 22 mei 2021, 19.30 u, Koningin Elisabethzaal, Astridplein 26, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur PSG Antwerpen 

Het is alweer meer dan vijftien jaar 
geleden dat Johnny Depp voor het eerst 
in de huid kroop van Jack Sparrow. De 
eerste van vijf piratenfilms van Walt 
Disney werd een van de grootste 
blockbusters aller tijden en daar zit de 
epische muziek van Hans Zimmer en 
Klaus Badelt vast voor iets tussen. De 
Koningin Elisabethzaal wordt voor even 
omgetoverd tot een gigantische cinema 
met ruimte voor een voltallig symfonisch 
orkest. Dankzij de live gespeelde 
soundtrack beleef je de avonturen van 
Jack Sparrow, zoals nooit tevoren.  

Ludwig Wicki, gastdirigent, afkomstig uit Luzern, Zwitserland, groeide op in een muzikale omgeving die 
beïnvloed werd door kerkelijke en volksmuziek. Als kind en jongvolwassene studeerde hij trombone en 
werd hij lid van het Luzern Symfonieorkest, waarna hij uiteindelijk zijn studie uitbreidde naar orkest- en 
koordirectie. Na enkele jaren aan de muziekschool in Bern vervolgde Wicki zijn opleiding in Dresden bij 
Cantor Martin Flämig en Pescara bij professor Donato Renzetti. 

Kostprijs: 48 euro voor leden, 52 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 15 maart 2021! 
 

 Naar boven 
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KnipOogdag Ieper 
Zondag 29 augustus 2021, Ieper, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De Westhoek blijft een bijzonder landschap dat vlakke velden afwisselt 
met voorzichtige heuvels en van ranke hoppevelden geruisloos 
overgaat naar heerlijke wijndomeinen.  

En Ieper heeft uiteraard ook cultureel heel wat te bieden. Denken we 
maar even aan het Flanders Fields Museum in de prachtige Ieperse 
lakenhalle en de Menenpoort. 

Het gedetailleerd programma en alle praktische informatie volgt later. 
 

 Naar boven 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUBILEUMDINER met DANSAVOND 
Vrijdag 22 oktober 2021, De Groene Jager, Bredabaan 889, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bij een jubileum hoort een mooi, lekker en stijlvol diner. 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.  

Kostprijs: 75 euro voor leden, 80 euro voor niet-leden. Tijdens de maaltijd is drank inbegrepen, tijdens 
de dansavond is drank niet inbegrepen. 

Inschrijven vóór 1 oktober 2021! 
 

 Naar boven 

NIEUWE LIDMAATSCHAPSFORMULE 

vtbKultuur-pas 
Met het hele gezin voordelig van cultuur genieten! We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je 
lidmaatschap en wensen je veel cultuurplezier! 

Het lidmaatschap van VAB maakt je niet langer automatisch lid van vtbKultuur!  

Kostprijs nieuw lidmaatschap: € 20,00 voor het hele gezin. 
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Ben jij zot van cultuur? En zie je het wel zitten om 
voordelig van cultuur te genieten? Dan moet je beslist een 
vtbKultuur-pas aanschaffen! Voor 20 euro ben je een jaar 
lang lid van onze culturele bende. Je vtbKultuur-pas is 
bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden. 

 

Jouw voordelen op een rijtje: 

• Je maakt deel uit van een groep enthousiaste 
cultuurliefhebbers waarmee je samen van cultuur kunt genieten.  

• Je neemt aan alle activiteiten van onze vtbKultuur-groep deel aan ledenprijs.  

• Ook alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders in Vlaanderen zijn voor jou toegankelijk 
aan ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten.  

• Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een 
Open Monumentenkaart.  

• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een 
(nieuwe) Museumpas.  

• Je krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale 
nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele 
inspiratie, in je mailbox.  

• Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie 
kortingen voor unieke voorstellingen of 
evenementen.  

Hoe word je lid? 

• Surf naar onze website (http://www.vtbkultuur.be/brasschaat ) en klik in de balk bovenaan op 
‘lid worden’.  

• Vul het formulier in.  

• Betaal daarna 20 euro op rekening van vtbKultuur Brasschaat (BE07 0689 0337 4666). 

• Je vtbKultuur-pas valt even later in je brievenbus. 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Cultuur beleven in coronatijden 

We hebben een speciale pagina geopend op onze website: 
“Cultuur beleven in coronatijden”. Daar staat een heel 
aanbod van mogelijkheden, verzameld door vtbKultuur, met 
voor elk wat wils ... Neem daar eens een kijkje en/of verwijs 
anderen ook door naar deze pagina.  

Klik hier om naar deze pagina te gaan.  
 

 Naar boven 

Toneelvoorstelling “DE JOSSEN” 
(Tom Lanoye) 
Donderdag 11 november 2021, 20.00 u, De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: Parktheater i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

In november 2021 speelt het Brasschaatse Parktheater een theaterstuk van Tom Lanoye: “De Jossen”. 
En we hebben het Parktheater ook bereid gevonden om deze voorstelling één avond extra te spelen 
voor vtbKultuur Brasschaat. We zijn dan ook heel blij en trots dat we jullie mogen uitnodigen op deze 
ongetwijfeld interessante en leuke toneelvoorstelling. 

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 
samenhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het 
spanningsveld tussen individu en groep.  

Kostprijs: 12 euro voor leden, 14 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 november 2021! 
 

 Naar boven 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden
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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: 0484 92 01 05 (Etienne) of 03 651 96 96 (Erna) of 0476 45 20 43 (Jan); 
- 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 

 
 

PROGRAMMA 2021                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
16 januari t.e.m. 28 februari 2021 Winterfotozoektocht Wijken Centrum en Kaart, Brasschaat 

26 maart 2021, 19.30 u Klank… in de stille kunsten Digitaal (online) 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Wandelzoektocht Nog te bepalen 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Fietszoektocht Nog te bepalen 

Woensdag 18 augustus 2021, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

Do. 26 tot ma. 30 augustus 2021 Kampeermeerdaagse Ieper 

Zondag 29 augustus 2021 KnipoogDag Ieper 

Vrijdag 22 oktober 2021, 18.30 u Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Donderdag 11 november 2021, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Zaal De Polygoon, Brasschaat 

 

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

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

