
	

Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Mei 4 - 2017

WEEKEND

op zaterdag 2 en zondag 3 september 2017
 

Het jaar 2017 is uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Het is 100 jaar geleden dat De Stijl in Leiden werd opge-
richt, de internationale kunstbeweging waarvan Mondriaan een van de bekendste exponenten was. Lo-
gisch dat wij voor dit Mondriaan weekend opteren voor een bezoek aan Leiden en Den Haag.
In Leiden bewonderen we in Galerie LUMC de werken van 10 hedendaagse kunstenaars die zich lieten 
inspireren door de geometrische abstractie van De Stijl. We maken een boottochtje waarbij we de ge-
schiedenis van Leiden vanaf het water kunnen bewonderen, vervolgens is er nog een wandeling om min-
der bekende plekjes te ontdekken.
In Den Haag gaat onze aandacht hoofdzakelijk naar Mondriaan en De Stijl in het Gemeentemuseum.

Deelnameprijs per persoon (met z’n tweeën in de hotelkamer) € 245 voor leden vtbKultuur.
Niet-leden extra € 10.
Single toeslag : € 25
Te storten voor eind augustus op rekening BE24 4387 1692 9138 van vtbKultuur Grimbergen.
VOOR ONZE AFDELING ZIJN ER SLECHTS 6 PLAATSEN BESCHIKBAAR.
Inbegrepen zijn : bus, onkosten en fooi chauffeur, op zaterdag voormiddagkoffie met koek, broodjes-
lunch zaterdag en zondag, logies (live cooking arrangement) in Van der Valkhotel De Gouden Leeuw te 
Voorschoten, toeristenbelasting, de bezoeken, boottocht, wandelingen en documentatiepakket.
Niet inbegrepen : annuleringsverzekering, reisbijstandsverzekering, avondmaal op zondag en persoon-
lijke uitgaven.

B E I A A R DN I E UWS
Zondag 21 mei 2017 

Jong talent: ELIEN VAN DEN BROECK
Elien Van den Broeck (° 2003) begon op 9-jarige leeftijd met haar beiaardstudies in Peer bij Erik Vandevoort. 
Op jonge leeftijd won zij reeds twee internationale beiaardwedstrijden (Deinze en St. Amand-les-Eaux) en in 
haar thuisgemeente Meerhout kreeg ze de gemeentelijke cultuurprijs voor haar beiaardverdiensten. Con-
certeren deed zij reeds op de beiaarden van Mechelen, Nieuwpoort, Brugge en Peer. Tevens studeert Elien 
aan de stedelijke academie voor Muziek en Woord te Geel het instrument orgel bij Luc De Winter. Zij brengt 
werken van  Haydn, Debussy, Matthias van den Geyn, Vygodski, D’hollander, Couter, Pryor, Piazolla en Taka-
hasji.
Te beluisteren in de Abdijtuin, te bereiken via het poortje naast de toren of via de Abdijstraat om 16u30. Te 
bewonderen op groot TV scherm. GRATIS toegang.



HOE WORDT MEN LID VAN vtbKultuur ?
a. Als men aangesloten is bij VAB (pechverhelping-reisverzekering) is men automatisch lid van
 vtbKultuur.

b. Opteert men voor het Cultuurlidmaatschap VAB, dan betaalt men € 31 aan VAB, is men lid van vtb-
Kultuur en ontvangt men het maandblad VAB.

c. Door storting van € 10 op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen.
 Het hele gezin is dan lid tot eind 2017.

Graag vermelden : Naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-post adres en geboortedatum en dito 
voor de partner. Men ontvangt dan de informatie over activiteiten nationaal, provinciaal en plaatselijk.  

Verantw. uitgever: Jan Feron, Kloosterstraat 75, 1853 Strombeek-Bever - jan.feron@compaqnet.be

Te noteren in jullie agenda :
PROVINCIALE LEDENDAG OP ZATERDAG 7 OKTOBER 2017

Busuitstap naar HOOGSTATEN
Hoogstraten waar parels van een rijk verleden en een sprankelend heden zich aaneenrijgen tot een 
schitterend snoer.
We verkennen enerzijds het centrum met de St. Catharinakerk, het begijnhof en het stadhuis, an-
derzijds maken we een rondrit door het meest noordelijke deel van de provincie Antwerpen.

Meer hierover in een volgende Nieuwsbrief.

	

B E I A A R DN I E UWS
Zaterdag 17 juni 2017 
DAG VAN DE BEIAARD

De MOBIELE beiaard staat op het eiland van het prinsenkasteel in het Prinsenbos m.m.v. HET MOT.

15 u 30 SPECIAAL KINDERPROGRAMMA:
Wat kan je met klokken doen ?
Dochter Lydia en vader Boudewijn Zwart uit Nederland vertellen er alles over. De rijdende beiaard telt 50 
klokken en weegt ongeveer 3 ton. Klokken maken vrolijk, groot en klein worden actief betrokken bij het 
klokkenspel. Lydia en Boudewijn vertellen grappige verhalen. Je mag meedoen met de uitvoering van een 
klokkensymfonie. Met allerlei klokken en bellen doe je mee met het verhaal van klokkengieter Petit die 
een klok voor zijn vrouw giet. Een voorstelling voor vrolijke kinderen van 5 tot 100 jaar!

17 u 00 CONCERT VOOR BEIAARD EN PIANO:
Door het duo “Black & Beauty”. Vader Boudewijn en dochter Lydia Zwart.
Zij brengen : Catalaanse volksliederen, arrangementen uit de klassieke tijd, Nederlandse volksliederen, 
arrangementen uit de romantiek en een dierenverhaal voor beiaard en piano.

De afdelingen van het MOT zijn tijdens dit evenement gratis toegankelijk.


