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SCHITTERENDE REISVERHALEN
Op dinsdag 1 oktober 2019 Dwars door Centraal-Amerika
Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis van Colombia naar Mexico. In zijn nieuwe documentaire 
neemt hij je mee door een wereld vol verrassingen. De enorme diversiteit aan natuur en cultuur tus-
sen Zuid-en Noord-Amerika is nauwelijks met woorden te beschrijven. Van regen- en nevelwouden tot 
indrukwekkende hooglanden, langs koloniale stadjes en vulkanische gebieden. Dominiek is onder de 
indruk van de fascinerende Indianenbevolking met hun mysterieuze cultuur. Hij heeft kennis gemaakt 
met de schatten langs de Mayaroute en denkt graag terug aan de tropische stranden en levendige 
lokale markten. In “Dwars door Centraal-Amerika” blikt de reportagemaker terug op een geweldige 
tocht van Colombia naar Mexico, een stuk van de wereld dat hem nooit meer loslaat !

Op maandag 28 oktober 2019 De Baltische Staten
De zingende revolutie, een mensenketting, 600 km lang, van Tallinn over Riga tot Vilnius. Zo konden Estland, Letland 
en Litouwen hun vrijheid terugwinnen in 1991. De historische centra van de drie hoofdsteden 
zijn UNESCO werelderfgoed. We reisden meerdere malen door de drie Baltische Staten. We 
reden langs uitgestrekte velden en bossen en we bezochten de Nationale Parken.  We gingen 
op zoek naar cultureel erfgoed uit de verschillende periodes van de rijke geschiedenis. Zelfs de 
zwarte bladzijden van de Sovjettijd gaan we niet uit de weg. We belichten eveneens de tradities 
van etnische minderheden. De Baltische Staten, het ontdekken overwaard.

Op maandag 2 december 2019 Iran
Iran? Vrienden, collega’s en familie kijken met ongeloof en gefronste wenkbrauwen bij het noe-
men van Iran als reisbestemming. Nochtans keert zowat iedere Iran-reiziger laaiend enthou-
siast terug, met verhalen over prachtige Perzische en Iraanse cultuur en vooral over de vrien-
delijke en gastvrije bevolking. En dan hebben de meesten zich nog beperkt tot de historische 
steden, Yazd, Shiraz en Isfahan. Als je naar Iraans Koerdistan reist, klimt die gastvrijheid nog een 
flinke trap hoger, terwijl je er terecht komt in weelderig groene berglandschappen, zeker in het 
voorjaar. Verder ontdekten we in het al even groene Iraans Azerbeidzjan de rijstvelden, authentieke dorpjes, kastelen 
en zowaar een zomers strand aan de Kaspische zee.

Op maandag 27 januari 2020 Jemen en Oman
In Jemen klopt nog het hart van het authentieke Arabië van weleer. In de Bijbel en de Koran 
wordt het land vermeld als het rijk van de koningin van Shaba. De Romeinen noemden het 
groene berggebied ‘Arabia Felix’ (gelukkig Arabië) vanwaar wierook vandaan kwam. Jemen ligt 
ook aan de basis van ons dagelijks kopje koffie want koffie is endemisch Jemenitisch en werd 
verscheept vanuit het havenstadje Mokka. Sinds maart 2015 wordt Jemen geteisterd door een 
burgeroorlog tussen stammen, clans en de eigen versie van de islam. Internationaal zijn er ook 
Iran (dat de sjiitische Houthi’s steunt), de Arabische coalitie en het Westen (die de soennieten 
en de regering steunen) in het conflict betrokken. In deze complete chaos zijn ook nog eens Al Qaeda en IS actief. 
Bombardementen hebben al vele unieke steden en dorpen in as gelegd en de bevolking extreem zwaar getroffen.

Hieronder vind je een overzicht van de reisverhalen voorzien in het najaar 2019 en voorjaar 2020; 
noteer alvast in je agenda:
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Ons film- en fotomateriaal dateert nog van juist vóór de verwoestingen. Als toeschouwer zal u zo nog kunnen genieten 
van wellicht voor altijd verdwenen culturele hoogtepunten.

Oman

Oman, is onder sultan Qaboos uitgegroeid tot een welvarend modernistisch en aardolie expor-
terend land met een steeds groeiende economie. Ook de Islam is er minder dogmatisch dan in 
de omringende landen. Steile bergen worden er afgewisseld door verborgen dorpjes, steden 
en forten. Witte zandstranden met vissersdorpjes en de groene wadi’s staan in schril contrast 
met het woeste landschap en de uitgestrekte woestijn. De rijke historie van Oman kent legen-
darische hoofdstukken met wereldberoemde figuren als Job, de koningin van Shaba, Sinbad de 
Zeeman en Marco Polo. Hun avonturen vonden plaats tegen de achtergrond van rijk beladen karavanen, want Oman 
is lange tijd het middelpunt geweest van de handel tussen Oost en West. 

Uiteraard komen in deze landen de mensen, hun leefwereld, hun cultuur, hun verhalen, hun tradities, feesten en 
markten ook ruim in beeld, evenals de rijke flora en fauna.

Op maandag 24 februari 2020 Ierland, magisch eiland van de Kelten
Ierland is een intens groen lappendeken van landschappen als uit een prentenboek vol met 
romantische negentiende-eeuwse gravures, met daartussen verscholen, de overblijfselen uit 
een mythisch en rumoerig verleden:  werelden van Druïden en Kelten, prehistorische stenen 
en ringforten, middeleeuwse kastelen en abdijruïnes, sfeervolle dorpjes en vissershaventjes, 
gezellige pubs waaruit de Ierse folkmuziek klinkt en de nog levendige prachtige oude Keltische 
taal, het Gaelic.  Tegen de eilanden en de hoge kliffen van de westkust beukt de Atlantische 
oceaan.  De hoofdstad Dublin en zijn monumenten.  Ierse Whiskey-distilleerderij en de Guin-
ness-brouwerij.  De fascinerende Ierse dansen.  Wij vertellen ook het aangrijpende verhaal van de Ierse emigranten 
naar Amerika.  Ierland en de Keltische cultuur hebben een magische aantrekkingskracht die niemand onberoerd laat 
…

Op maandag 30 maart 2020 Nieuw-Zeeland
Heel ver ligt, ten oosten van Australië aan het einde van de wereld, Nieuw-Zeeland.  Oorspron-
kelijk was het bewoond door de Maori’s.  In de 19de eeuw werd het een Britse kolonie en het 
is nu een modern westers land met een zeer vriendelijke bevolking.  Het land is 9 maal zo groot 
als België en telt 4,5 miljoen inwoners.  De nog levende Maori-cultuur is fascinerend.  In het 
stadje Napier ontdekken we prachtige Art Deco architectuur uit het begin van vorige eeuw.  Dé 
grote troef van het land is dat het mag gerekend worden tot één van de allermooiste natuur-
landen ter wereld.  Men wordt overweldigd door een afwisseling van bekoorlijke kusten met zeeleeuwen, dolfijnen 
en walvissen.  Weiden met ontelbare schapen en koeien.  Betoverende wouden met een weelderige subtropische 
plantengroei met palmbomen en reusachtige boomvarens, een prehistorisch landschap waardig.  Geothermische 
gebieden met geisers, fumarolen en kokende modderpoelen.  Bizarre natuurverschijnselen zoals de “pannenkoekrot-
sen” en op een strand mysterieuze halve stenen bollen, de “Mouraki boulders”.  Schitterende door meren en gletsjers 
doorsneden berglandschappen en majestueuze fjorden zoals in Noorwegen. 

Nieuw-Zeeland is een uniek land: ongetwijfeld “het mooiste einde van de wereld”…

Toegang leden : vtbKultuur, Gezinsbond, Neos, Davidsfonds, Actueel Denken, Pasar, Okra € 6
Niet leden :                                                                      € 7

in de schouwburg van het Cultuurcentrum, Strombeek-Bever, telkens om 15u


