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

Bekijk de webversie

nieuwsbrief vtbKultuur afdeling SKW

vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver
We willen jullie informeren over vtbKultuur en
kunnen toch een tentoonstellingsbezoek
aankondigen.
Agenda en inhoud van deze nieuwsbrief:
za. 15 mei: expo Roger Raveel. gegidst bezoek.
Een nieuwe voorzitter voor vtbKultuur nationaal
Een wandeltip in eigen gemeente van De Kadodders.
Op za. 6 februari de balletvoorstelling Memento Mori, online
Ons lidmaatschap, uw vtbKultuurpas
Welkom !
team vtbKultuur Sint-katelijne-Waver
Recente en bijkomende informatie vind je door te klikken op de foto bij elke activiteit.

Nieuwe voorzitter loodst
vtbKultuur Nationaal naar de
toekomst.
Edith Vervliet werd op zaterdag 12 december door de Algemene
Vergadering aangesteld om de volgende 4 jaar aan het roer te staan van
vtbKultuur. Ze neemt de fakkel over van Willy Lenaers, die acht jaar lang
voorzitter was van de vereniging.

Edith: Ik ben bijzonder vereerd met deze aanstelling. Het ziet ernaar uit dat vtbKultuur de
honderdste verjaardag in 2022 zal ingaan met voor het eerst een vrouw als voorzitter. Dat
maakt het voor mij wel heel speciaal! En ik ben me ervan bewust dat bij dit voorzitterschap een
grote verantwoordelijkheid komt kijken, temeer omdat we in vreemde (corona)tijden leven. Voor
de vele vrijwilligers die het hart vormen van de vereniging en staan te popelen om de
cultuuractiviteiten terug aan te zwengelen, heb ik enorm respect. Ze zitten al maanden op hun
honger. Samen met de bestuursploegen en het team, wil ik hen een hart onder de riem steken.
.

expo Roger Raveel
Datum: zondag 15/05/2021 om 10u45
inschrijven voor 10 april.
Plaats: Bozar, Ravensteinstraat 23 Brussel
Prijs: Inkom en rondleiding 21 euro
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. Die loopt van 26
februari tot 4 juli 2021 in Brussel. Raveel wordt beschouwd als
een van de belangrijkste Belgische schilders van de tweede
helft van de 20ste eeuw, maar hij onderscheidde zich radicaal
van zijn generatiegenoten door een geheel eigen en
bijzondere beeldtaal. Gedreven door een zoektocht naar
realisme en de essentie der dingen werd zijn onmiddellijke
omgeving zijn belangrijkste inspiratiebron. Een keuze die ook vandaag, in de hoogdagen van de
geglobaliseerde kunst en haar stereotypen, nog steeds revolutionair is. Doorheen verschillende
thematische hoofdstukken traceert de tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours.
In Bozar zijn momenteel het aantal groepsbezoeken per dag beperkt tot max. 8 alsook het
aantal deelnemers (max. 10) per gids. Er is een grote interesse voor deze tentoonstelling. Wij
verwachten dat de beperkende Covid-19 maatregelen van toepassing zullen blijven bij de expo
Roger Raveel, Voorzie dus een mondmasker a.u.b.
foto copyright BOZAR

Een tip om te wandelen in SintKatelijne-Waver.
De wandelclub vsw De Kadodders bewegwijzert van za. 6
februari tot zo. 7 maart een wandeling . Deze vertrekt van het
Sint-Michielskasteel en loopt langs het Fort van Walem, het
natuurgebied Battenbroeck en het abdijdomein van Roosendael.
Meer inlichtingen op de website van de kadodders klik hier
Gezien het succes van hun vorige wandelingen raden wij aan
om een rustig ogenblik te kiezen. Op zondagnamiddag kan het
Corona (te) druk worden.Graag wandelen in groepjes van
maximum vier en met een mondmasker.

Opera Ballet Vlaanderen brengt
Memento Mori.
Datum: zaterdag 6 februari 20u
Online en vooraf inschrijven klik hier
Prijs: 10 euro
Gedenk dat je zult sterven. Die eeuwenoude Latijnse
uitdrukking werd het uitgangspunt voor een erg introspectieve
voorstelling. Hoofdchoreograaf Cherkaoui analyseert een
gevoel van verveling dat heerst in ons dagelijks bestaan, het vluchtige van het leven en de
vraag wat van ons overblijft na de dood. De atmosferische muziek van de Franse singersongwriter Woodkid staat garant voor een doorvoelde soundscape.
Cherkaoui verbindt in deze voorstelling de klassieke ballettechniek met zijn hoogst individuele
‘vloeibare’ hedendaagse danstaal. Nooit staat de beweging op zich voorop, maar altijd de
verbinding tussen twee sequenties. Die creëren een eeuwigdurende bewegingstaal, die het
thema van bloei en verval, verlies en herinnering ook in de dans weerspiegelt.
Een aanrader voor wie al onze uitgestelde voorstellingen mist....
foto copyright Opera Ballet Vlaanderen

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:
18/08/2021 musical 1830 in Westerlo
29/08/2021 Knipoogdag Ieper
04/03/2022 Ballet Doornroosje
Deze activiteiten hebben nog geen nieuwe datum:
musical Daens door Studio 100
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.

