
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Januari 1 - 2018

op dinsdag 13 februari 2018 (vastenavond) om 20u
in de Ostzaal van de abdij van Grimbergen

Wie kent de liedjes van vroeger nog ?
Wie zingt er nog bovendien ?
Waar is de gezellige sfeer bij het kampvuur ?
Bij de vorige zangavond was er een enorme belangstelling. Dit bevestigt dat er vraag en behoefte is om 
samen te zingen en zich terug een stuk jonger te voelen.
Volgende verenigingen nodigen jullie hartelijk uit voor een gezellige zangavond: 
Vlaamse Volksbeweging, Davidsfonds Grimbergen, Neos Grimbergen, Volkskunstgroep Nele en uiteraard 
ook vtbKultuur Grimbergen.
Muzikanten van de Volkskunstgroep Nele zorgen voor de muzikale ondersteuning onder leiding van di-
rigent Peter Leys.
Er wordt gezorgd voor een zangbundel en een afsluitend gratis drankje.
De Ostzaal van de abdij is te bereiken via de Abdijstraat onder de arduinen poort.

Bijdrage : € 5 ter plekke te regelen.

vtbKultuur wenst jullie eerst en vooral een prachtig nieuw jaar gevuld met vele culturele activiteiten!

DERDE HUISCONCERT door ERIK SLUYS (viool) & KATSURA MIZUMOTO (piano)
 

Op zondag 18 februari 2018 om 16u 
In de Ostzaal – Abdij vanGrimbergen

Organisatie:  András László
met medewerking van vtbKultuur Grimbergen

Erik & Katsura zijn rasechte Strombeekenaars. Toen ze elkaar op het Euro-Nipponfestival voor het eerst ontmoetten, 
sprong de vonk meteen over, met als gevolg: één passionele relatie en één levenslang engagement ten dienste van 
elkaar en de muziek.
Dit wordt ongetwijfeld nog eens een zondag uit de duizend om in te lijsten en eentje die nog heel lang na zal zin-
deren!
PROGRAMMA:
• Johannes BRAHMS: Sonate nr. 2 in A op. 100
• Béla BARTÓK: Sonate nr. 2
• Ludwig VAN BEETHOVEN: Sonate nr. 7 in do klein op. 30
• Peter TCHAIKOWSKY: Solo’s uit het Zwanenmeer
Na het concert is iedereen tevens van harte uitgenodigd voor een natje en een droogje ter plekke, samen met Erik 
en Katsura. Deelname in de kosten: € 20.
Bedankt om dit bedrag te storten op bankrekeningnr. BE29 7341 2318 5864, Andreas Laszlo, ten laatste tegen                    
16 februari 2018.  Alle verdere info op www.duosluys.be. 



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

CULTUREEL STADSFESTIVAL
op zondag 25 MAART 2018

Genk verwent. Boeiend mijnerfgoed, ongerepte natuur, vernieuwende cultuur- en kunstprojecten, multi-
cultureel, smullen. De jongste stad van België heeft het allemaal en nodigt je graag uit voor een boeiende 
ontdekkingstocht.

OCHTENDPROGRAMMA : 10u
Themabezoek Sitetocht Thor Park
Thor is het technologiepark van 93 ha groot, biedt onderdak aan innovatieve ondernemingen en organisa-
ties, aan denkers en durvers. Het profileert Genk als een technologiestad van de toekomst. Samen met de 
gids verken je de site die in volle ontwikkeling is.

MIDDAGMAAL  ca. 12.15u

NAMIDDAGPROGRAMMA  14 u
Genk verkennen op eigen houtje. Hier enkele suggesties :
• verken het energiegebouw dat plaats biedt aan het cultuurcentrum en designcentrum
• daal af in het ondergronds belevingsparcours C-mine Expeditie
• ontdek het werkterrein van de gerenommeerde keramist Peter Stockmans
• loop verloren in het Labyrint van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh
• laat je verrassen met mini-concerten in het cultuurcentrum en C-Crib
• in de nabijgelegen Vennestraat smelten Italië, Turkije en Griekenland samen tot één zuiderse proeftuin
• de tuinwijk van Winterslag spelenderwijs verkennen (Ondersteboven-spel)
• in het centrum van Genk kan je heel wat cultuur opsnuiven Onze gratis pendelbus brengt je van C-mine 

naar het centrum en terug
• verwonder je over de hedendaagse architectuur van de bibliotheek of het Botta-gebouw
• in de villa Le Coin Perdu, de voormalige kunstenaarswoning van Emilie Van Doren vind je een verras-

sende collectie van landschapsschilderijen en tekeningen uit het begin van de 20ste eeuw
• orgelconcerten in de Sint-Martinuskerk.

De KNIPOOGDAG wordt afgesloten om 17.15u in het cultuurcentrum C-Mine. Het einde is voorzien om 18 u.
Inschrijven kan door storting vóór 15 februari van € 34 voor leden, € 40 voor niet-leden (ochtendprogram-
ma, middagmaal zonder drank, namiddagprogramma) op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur 
Grimbergen.

R E I S V E R H A L E N  /  D I A V O O R S T E L L I N G E N
Op maandag 19 maart 2018 ARGENTINIË, magistraal natuur wereldwonder       Guido Vervoort

De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor zilver, Argentum, omdat de Spaanse kolonisten onter-
echt hoopten er veel te vinden.  Een bevolking van 42 miljoen inwoners en 90 maal zo groot als België.  
Argentinië is dan ook het 8ste grootste land ter wereld.  Met een totale lengte van 3500 km bezit het 
land een grote verscheidenheid aan klimaatstreken en een spectaculaire natuur in echte superlatieven.  
Bruisend Buenos Aires is het “Parijs van Zuid Amerika”, op de tonen van de Tango.  In Oost-Patagonië 

het schiereiland Valdez met zeeleeuwen, zeeolifanten en pinguïns.  Fascinerend Vuurland, afgelegen eiland aan het einde van de 
wereld.  De zuidelijke Patagonische ijskap, buiten de poolstreken, het grootste gletsjergebied ter wereld.  Net over de grens in Chili 
één der mooiste natuurgebieden ter wereld: het Nationaal Park Torres del Paine.  In het noordwesten zoutvlaktes, spectaculaire 
rotsformaties en erosievormen zoals in Noord Amerikaanse nationale parken.  De Iguazu watervallen: het grootste en meest in-
drukwekkende complex van watervallen ter wereld, 2,7 km breed, een schouwspel om kippenvel van te krijgen... 

Toegang : € 5 voor leden vtbKultuur, NEOS, Gezinsbond, Davidsfonds, Actueel Denken en Leven, OKRA. Niet-leden € 6
Om 15u in de Schouwburg van het CC Strombeek


