vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver organiseert culturele
activiteiten in jouw buurt.

Bekijk de webversie

nieuwsbrief vtbKultuur afdeling SKW

vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver
Samen met bijna het volledige culturele leven ligt
onze afdeling in deze 2e Covid-19 golf stil.
Het bezoek aan de Warhol tentoonstelling in Luik is afgelast,
veel andere activiteiten zijn uitgesteld, en wachten op een
datum in 2021.
Agenda en inhoud van deze nieuwsbrief
Bezoek ITC (Tropisch instituut Antwerpen) en sta ons toe om promotie te maken
voor de 4-delige documentaire die start op maandag 30/11 om 21.20 op Canvas.
Ballet Doornroosje, Capitole Gent op 14 maart 2021 om 15u.

Welkom !
team vtbKultuur Sint-katelijne-Waver
Recente en bijkomende informatie vind je door te klikken op de foto bij elke activiteit.

Besmet. 4 delige documentaire
over het Instituut voor Tropische
geneeskunde op Canvas.
datum: maandag 30 november om 21.20 op Canvas.
Documentairereeks (2020) over het Instituur voor Tropische
Geneeskunden in Antwerpen en zijn onderzoek naar
allerhande zietekiemen.
Op 13 maart planden we met onze afdeling een bezoek aan
het ITC met enerzijds aandacht voor zijn werking en
anderzijds het prachtige Art Deco gebouw, België ging in lockdown en dit was dan de eerste, van vele, activiteiten die wegens covid-19 verplaatst werden.
Het ITG waarschuwde al jaren voor een dreigend gevaar: een pandemie die de wereld zou
doen stilstaan. Deze docureeks volgde Erika Vlieghe en de andere wetenschappers van het ITG
terwijl ze zich na de ebola uitbraak in 2018 wapenden tegen een volgende pandemie.
Lang voor hetcoronavirus wereldwijd uitbrak waren de opnames voor deze reeks al bezig. Dit
programma volgt enkele inspirende wetenschappers van het instituut naar afgelegen dorpen in
Congo, het Amazonewoud in Brazilië, de landbouwvelden van Ethiopië en bij inheemse
minderheden in afgelegen nederzettingen in Vietnam.

Ballet Doornroosje
Datum: zondag 14/03/2021 om 15u,
inschrijven voor 16 december.
Plaats: Capitole Gent, Gr. van Vlaanderenplein 5
Prijs: Rang 1 tickets aan € 47,50 (vtbKultuur leden) i.p.v. €
59,00.
Eén van de sterrenstukken van het klassieke ballet
Het ballet Sleeping Beauty of Doornroosje, met een zwierige partituur van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski,
groeide uit tot één van de allerbekendste balletten uit de 19de eeuw. Sleeping Beauty laat
dansers toe op hun hoogste niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors en
kostuums met een live symfonisch orkest, zorgen voor een betoverende balletervaring voor de
hele familie.
Het verhaal
Het vrolijke feest wordt echter onderbroken door de komst van de slechte fee Carabosse, die
boos is omdat ze niet werd uitgenodigd. Carabosse rekent af met de ceremoniemeester, maar
daarmee is haar woede niet gekoeld. Ze vervloekt prinses Aurora: het meisje zal zich op haar
zestiende verjaardag prikken aan een spoel en sterven. Carabosse verdwijnt en laat de
aanwezigen diep geschokt achter. De Seringenfee, die haar geschenk nog niet had gegeven,
kan de vloek van Carabosse alleen maar verzachten: de prinses zal niet sterven maar honderd
jaar slapen. Alleen de liefdeskus van een prins kan haar weer doen ontwaken.
Componist: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Choreagrafie: Marius Petipa
Libretto: geschreven door Ivan Vsevolojski naar het 17e-eeuwse sprookje van Charles Perrault.
Duur: 2u40 inclusief pauze, 3 Aktes
Het Capitool ligt op wanderafstabd van het station Gent-Dampoort.

Activiteiten verplaatst of gepland
Veel activiteiten die we door covid-19 dit voorjaar moesten
aflassen of verplaatsen blijven in onze planning zitten. Met
enig voorbehoud want een code "rood" zet alles terug stil
geven we een opsomming:
Voor deze activiteiten kennen we al een nieuwe datum:
12/02.2021 musical Daens (inschrijvingen afgesloten)
18/08/2021 musical 1830 in Westerlo
Deze activiteiten hebben nog geen nieuwe datum:
Knipoogdag Ieper
5-daagse citytrip Milaan
4-daagse stedentrip Metz, Nancy en Luxemburg
Weekendtrip Bonn met Beethovenhuis
Bezoek tropisch instituut ITG te Antwerpen
Bezoek psychiatrische kliniek Duffel
Looking for you Nederlandstalige toneelvoorstelling
Reisfilm Galapagos door Hugo en Patricia
Indien je interesse hebt, graag een seintje.

ons lidmaatschap, uw vtbKultuurpas
Met het hele gezin voordelig van cultuur genieten, en wil je
ons in deze periode een duwtje in rug geven? Dan moet je
beslist een vtbKultuur-pas aanschaffen! Voor 20 euro ben je met het hele gezin een jaar lang lid.
Je neemt aan alle activiteiten van onze vtbKultuur-groep deel aan ledenprijs.
Ook alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders zijn voor jou toegankelijk aan
ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten in
Vlaanderen.
Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart per persoon. Je
betaalt dan 20 in plaats van 25 euro en krijgt hiermee vanaf 1 januari.toegang tot
uitzonderlijke erfgoedplaatsen in Vlaanderen en heel wat kortingen en voordelen bij meer
dan 250 monumenten in Vlaanderen.
Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een (nieuwe) Museumpas per persoon. Je betaalt
dan 53 in plaats van 59 euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer
dan 170 musea gratis te bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of
met fikse korting bezoeken.
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.
Stuur een mailtje of klik op het 'voorbeeld' en vul het formulier op de website in.
Betaal vervolgens 20 euro op rekening van onze vtbKultuur-groep: BE89 0000 5846 0785
Je ontvangt de vtbKultuur-pas 2021 per post..

Info en inschrijven
voor al deze activiteiten bij
Lieve Schoelynck tel 015.319.333
of via e-mail sint-katelijne-waver@vtbkultuur.be
Recente en bijkomende informatie vind je door te klikken op de foto bij de activiteit of op
www.vtbkultuur.be\sint-katelijne-waver
Een deelnameprijs stort je op rekening BE89 0000 5846 0785 - BIC BPOTBEBB van vtbKultuur
Sint-Katelijne-Waver.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u sint-katelijne-waver@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek.

