
	

WORD		LID		VAN		VTBKULTUUR
VOOR		€	10

Daarvoor	koopt	u	nu	de	vtbKultuur-pas,
die	reductie	geeft	voor	alle	gezinsleden.

Info:	Geert	Van	Cleemput:
053	78	06	34;

geert.van.cleemput@vtbkultuur.be

Website	vtbKultuur	Aalst

Wegwijzer	82	-	vervolg		22	april	2019
Kan	u	deze	Wegwijzer	niet	lezen?		webversie

Cultuur	is	onze	natuur!

DAGTRIPS

Kennismaking	met

Doornik	en	Kortrijk

Op	zondag	1	september	laat	Philippe	Despriet	ons	Doornik	en	Kortrijk	beter	leren	kennen.
Na	 de	 ochtendkoffie	 volgt	 een	 rondrit	 die	 de	 deelnemers	 langsheen	 de	 belangrijkste
bezienswaardigheden	 van	 Doornik	 voert:	 de	 13e-eeuwse	 vesting	 ‘Tours	 de	 Marvis’,	 de
beroemde	 Sint-Maartensabdij,	 de	 middeleeuwse	 Scheldebrug,	 de	 romaanse	 huizen	 in	 het
‘quartier	 de	 Saint-Brice’,	 de	 ‘Tour	 Henry	 VIII’	 en	 zo	 meer.	 Verder	 leidt	 een	 wandeling	 in	 het
centrum	 naar	 de	 trotse	 kathedraal	 en	 de	 schatkamer,	 de	 Lakenhalle	 en	 de	 kerk	 van	 Saint-
Quentin.
De	lunch	wordt	genomen	in	Doornik	(gerookte	zalm;	souris	d'agneau	au	jus	de	thym	en	frieten;
appeltaart),	waarna	de	autocar	ons	naar	Kortrijk	brengt.
Hier	 wordt	 eerst	 het	 historische	 stadhuis	 bezocht	 met	 een	 der	 mooiste	 schepenzalen	 in
Vlaanderen.	 Een	 korte	 wandeling	 brengt	 ons	 naar	 de	 Onze-Lieve-Vrouwekerk,	 waar	 onze
aandacht	gaat	naar	de	Gravenkapel.	Verder	 liggen	de	resten	van	de	Franse	dwangburcht,	het
dormitorium	van	de	Groeningeabdij	en	het	schilderachtige	Bogaertshof	op	onze	weg,	alsook	het
unieke	en	bijzonder	stemmige	Begijnhof	uit	de	17e	eeuw.
Het	 bezoek	 eindigt	 in	 ‘De	 Vlasblomme’,	 waar	 het	 gezelschap	 nog	 getrakteerd	 wordt	 op	 een
belegde	boterham.

Prijs:	 €	 66;	 €	 59	 voor	 de	 leden	 (autocarvervoer,	 gids,	 entrees,	 ontbijt,	 lunch	 en	 avondsnack,
fooi).
Uiterlijk	30	juni	inschrijven(geert.van.cleemput@vtbkultuur.be;	tel.	053	78	06	34;	0474	51	03	17)
en	betalen	op	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.

Vertrek	van	de	autocar:	Sint-Annazaal,	Roklijf,	Aalst	om	7.30	uur.

Begraafplaats	Laken	&

AfricaMuseum	Tervuren

Wegens	de	grote	toeloop	organiseert	vtbKultuur	Aalst	de	uitstap	naar	Laken	en	Tervuren	van	7
april	voor	de	tweede	maal	op	zaterdag	28	september.
Wie	 hiervoor	 al	 inschreef,	 wordt	 verzocht	 uiterlijk	 15	 augustus	 te	 bevestigen	 en	 te	 betalen.
Alleen	wachtlijst	nog	mogelijk.

Prijs:	€	81;	€	73	voor	de	leden,	over	te	schrijven	naar	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824
van	vtbKultuur	Aalst.

Vertrek	van	de	autocar:	Sint-Annazaal,	Roklijf,	Aalst	om	8.10	uur.
	

PODIUM

Op	donderdag	25	april	nodigen	vtbKultuur	Aalst	en	Aalst	69	voor	de	zesde	keer	drie	stand-up
comedians	uit:	naast	Raf	Coppens	ook	nog	Ygor	&	Rik	Van	Geel.
Ygor	 is	 het	 alter	 ego	 van	 Filip	 Haeyaert,	 een	 kleine	 man	 uit	 Poperinge	 met	 een	 blonde
krullenkop	en	aardig	wat	pluimen	op	zijn	muts.
Hij	 liet	 zich	 ondermeer	 opmerken	 tijdens	 Humo’s	 Comedy	 Cup	 1999	 en	 op	 het	 festival	
Cameretten	Rotterdam.
Hij	ontpopte	zich	tevens	tot	'cartoon-held'	en	is	een	graag	geziene	gast	bij	tv-programma’s.
Rik	Van	Geel	studeerde	in	2002	af	aan	de	kleinkunstafdeling	van	Studio	Herman	Teirlinck.	Hij
zou		beginnen	aan	een	grootse	carrière	als	performer.
Meer	dan	vijftien	jaar	later	vertelt	hij	op	een	hilarische	manier	hoe	het	allemaal	anders	gelopen
is	dan	verwacht.
Of,	hoe	hij	 via	duizend	omwegen	uiteindelijk	 toch	weer	op	het	podium	 is	 terechtgekomen.	En
terecht.

De	show	gaar	door	in	theaterzaal	De	Floereminne	aan	het	Vredeplein	65	in	Aalst.
De	deuren		gaan	open	om	19.30	u.	De	toegang	bedraagt	10	euro.
Wegens	de	beperkte	plaatsen	zijn	inschrijving	(geertvancleemput@telenet.be;	053	78	06	34)	en
voorafbetaling	 verplicht	 door	 overschrijving	 naar	 rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	 van
vtbKultuur	Aalst.

Verkiezingsshow	van	Raf	Coppens

in	de	Floereminne

Met	de	verkiezingen	van	zondag	26	mei	in	zicht	staan	de	politieke	zenuwen	al	gespannen.	Om
die	 spanning	 tegen	 te	 gaan	 is	 er	 humor	 nodig.	 Veel	 humor.	 Daarom	 is	 er	 de	 Raf	 Coppens’
Verkiezingsshow.
Hoe	efficiënt	campagne	voeren?	Hoe	u	profileren	in	de	media?	Wat	denkt	de	man	in	de	straat?
De	 Brexit,	 	 klimaatspijbelaars,	 problemen	 in	 het	 onderwijs,	 de	 regering	 Barak	 Michel,
Yogasnuivers		en	wegenwerken	in	uw	gemeente.		Alles	komt	aan	bod!

Je	 kan	 de	 verkiezingsshow	 van	Raf	meemaken	 voor	 slechts	12	euro	 op	donderdag	23	mei
om	19.30	u	in	de	zaal	van	poppentheater	Aabazjoer	aan	het	Vredeplein	65	in	Aalst.
Reserveren	is	verplicht:	geert.van.cleemput@vtbkultuur.be	of	053	78	06	34.	Vooraf	betalen	op
rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.
	

Naar	Mozarts	opera

'Die	Entführung	aus	dem	Serail'

Ontdek	op	zondag	30	juni	samen	met	vtbKultuur	het	eerste	echte	meesterwerk	van	de	Duitse
opera,	 alsook	 een	 groep	 jonge	 professionele	 zangers	 van	 uitzonderlijk	 talent	 en	 een
neoklassieke	 theaterzaal,	 parel	 van	het	Brusselse	erfgoed,	 die	 zich	heel	 goed	 voor	 klassieke
muziek	leent.
De	opera	‘De	ontvoering	uit	het	serail’	(oosters	paleis	met	harem)	is	geschreven	in	Wenen,	waar
Mozart	 leefde	 en	 werkte	 nadat	 hij	 door	 de	 aartsbisschop	 van	 Salzburg	 ontslagen	 was	 als
componist.	Hoewel	het	in	die	tijd	gebruikelijk	was	om	opera's	in	het	Italiaans	te	schrijven,	is	het
libretto	 van	 deze	 opera	 in	 het	 Duits.	 Het	 is	 verder	 bijzonder	 dat	 hij	 zich	 in	 een	 harem	 in
Turkije	afspeelt.
Belmonte	is	op	zoek	naar	zijn	geliefde	Constanze,	die	door	zeerovers	is	ontvoerd,	samen	met
haar	 kamermeisje,	 Blondchen,	 en	 Belmontes	 vroegere	 bediende,	 Pedrillo.	 Aangekomen	 voor
een	groot	paleis	ondervraagt	Belmonte	Osmin,	maar	hij	komt	bitter	weinig	te	weten.	Hij	ontdekt
alleen	 dat	 Osmin	 een	 diepe	 haat	 koestert	 voor	 Pedrillo,	 die	 nu	 tuinier	 is.	 Belmonte	 ontmoet
Pedrillo,	die	hem	tot	zijn	vreugde	vertelt	dat	Constanze	het	relatief	goed	maakt	als	gevangene
van	de	pasja.	De	pasja	 doet	 hard	 zijn	 best	 om	haar	 hart	 te	 veroveren,	maar	Constanze	blijft
Belmonte	trouw.	Pedrillo	zal	Belmonte	aan	de	pasja	voorstellen	als	een	beroemd	architect	die
graag	voor	hem	zou	werken.	Op	die	manier	kan	hij	het	paleis	binnendringen	…

Prijs:	€	48;	€	43	voor	de	leden	(autocarvervoer,	inleiding	door	Arne	Herman,	entree).
Uiterlijk	15	mei	inschrijven	(geert.van.cleemput@vtbkultuur.be;	053	78	06	34;	0474	51	03	17)	en
betalen	op	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.

Vertrek	van	de	autocar:	Sint-Annazaal,	Roklijf,	Aalst	om	12.45	uur.

Naar	de	musical	'Titanic'

op	het	Donkmeer

Festivaria	–	pionier	in	grootse	openluchtspektakels	in	Vlaanderen	–	kiest	in	2019	resoluut	voor
een	 uitdaging	 van	 jewelste:	 “Titanic,	 de	 musical”.	 vtbKultuur	 gaat	 het	 spektakel	 bijwonen	 op
zaterdag	7	september.
Gebaseerd	 op	 echte	 mensen	 aan	 boord	 van	 het	 meest	 legendarische	 schip	 ter	 wereld,	 is
‘Titanic,	de	musical’	een	verbluffend	en	opwindend	spektakel	gericht	op	de	hoop	en	dromen	van
haar	 passagiers.	 Elk	 van	 hen	 ging	 aan	 boord	met	 een	 eigen	 verhaal,	 eigen	 ambities.	 1.517
mannen,	 vrouwen	 en	 kinderen	 konden	 hun	 verhaal	 niet	 verder	 vertellen.	 1.517	 passagiers
konden	hun	ambitie	niet	waarmaken.	Want	 in	de	 laatste	uren	van	14	april	1912	gebeurde	het
onmogelijke,	het	onzinkbare	schip	kwam	tot	zinken.
‘Titanic,	de	musical’	ging	in	1997	op	Broadway	in	première	en	kon	op	heel	wat	bijval	rekenen.
De	muziek	en	liedteksten	van	Maury	Yeston	en	het	script	van	Peter	Stone	wonnen	samen	een
Academy	 Award,	 een	 Emmy	 Award,	 een	 Olivier	 Award	 en	 drie	 Tony	 Awards.	 De	 originele
Broadway-productie	won	vijf	Tony	Awards.	Een	absolute	aanrader	voor	elke	musicalliefhebber.

Prijs:	€	50;	€	45	voor	de	leden	(autocarvervoer,	ticket,	fooi).
Deze	activiteit	 is	virtueel	volgeboekt.	Wie	al	 inschreef,	maar	nog	niet	betaalde,	wordt	verzocht
dit	te	doen	uiterlijk	1	mei	via	het	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.

Vertrek	van	de	autocar:	Sint-Annazaal,	Roklijf,	Aalst	om	20	uur.

Naar	het	theater

'Het	gezin	van	Paemel'

Begin	september	opent	het	 theatergezelschap	 ‘De	Kwelm’	het	gloednieuwe	CC	Leietheater	 in
Deinze	met	 een	 reeks	 voorstellingen	 van	 ‘Het	gezin	Van	Paemel’	van	Cyriel	 Buysse	 (1859-
1932).	 Dat	 komt	 goed	 uit:	 Buysse	 is	 in	 Nevele	 geboren	 en	 Nevele	 is	 sinds	 kort	 een
fusiegemeente	van	Deinze	geworden.
oud-Deinzenaar	Hans	Van	Cauwenberghe	regisseert	en	theatericoon	Jo	De	Meyere,	die	dit	jaar
tachtig	is	geworden,		speelt	boer	Van	Paemel.
vtbKultuur	gaat	kijken	op	zondagnamiddag	29	september.
‘Z’hên	op	’t	volk	geschoten,	moeder.’
Met	deze	fenomenale	openingszin	start	het	meeslepende	relaas	van	het	gezin	Van	Paemel.	Dit
Vlaams	boerengezin	gaat	begin	20e	eeuw	gebukt	onder	armoede	en	wordt	vernederd	door	de
adel,	tevens	pachtheren	van	het	erf.	De	kinderen	Van	Paemel	leggen	zich	niet	zomaar	neer	bij
dit	armtierig	bestaan.	Ze	zijn	jong	en	bruisen	dan	ook	van	levenslust.	Dochter	Cordule	legt	het
aan	met	de	vrijbuiter	Masco,	zoon	Eduard,	is	socialist	en	strijdt	tegen	sociaal	onrecht	in	de	stad.
Ook	 de	 andere	 kinderen	 zoeken	 een	 nieuwe	 toekomst.	 Voor	 boer	 Van	 Paemel	 is	 er	 geen
uitweg,	‘wirken,	nondedzju!	tot	da’k	‘r	bij	valle’	is	de	kern	van	zijn	leven.
Het	stuk	wordt	in	de	Oost-Vlaamse	streektaal	gebracht.	Oost-Vlaams	is	behoorlijk	verstaanbaar
voor	buitenstaanders.	Bovendien	wordt	er	boventiteling	voorzien	in	Algemeen	Nederlands.

Prijs:	€	35;	€	30	voor	de	leden	(autocarvervoer,	entree).
Uiterlijk	1	juli	inschrijven	(geert.van.cleemput@vtbkultuur.be;	053	78	06	34;	0474	51	03	17)	en
betalen	op	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.

Vertrek	van	de	autocar:	Sint-Annazaal,	Roklijf,	Aalst	om	13.45

Naar	de	concerten	in	Bozar	Brussel

Uit	 het	 programma	 van	 het	 Brusselse	 Paleis	 voor	 Schone	 Kunsten	 (Bozar)	 kozen	 we	 zes
hoogstaande	concerten,	waarvan	drie	in	de	namiddag	en	drie	’s	avonds.
Vrijdag	11	oktober,	18.30	uur
					Franz	Schubert,	Symfonie	in	b,	D	759	(de	‘Onvoltooide’)
					Ludwig	van	Beethoven,	Concerto	voor	piano	en	orkest	nr.	2	in	Bes,	op.	19
					Ludwig	van	Beethoven,	Symfonie	nr.	5	in	c,	op.	6
	Zondag	20	oktober,	13.30	uur
				Jean	Sibelius,	Karelia	Ouverture,	op.	1
				Edvard	Grieg,	Concerto	voor	piano	en	orkest	in	a,	op.	16
				Carl	Nielsen,	Symfonie	nr.	4,	op.	29	"Inextinguishable"
Zaterdag	9	november,	18.30	uur
					Gustav	Mahler,	Symfonie	nr.	2	in	c	"Resurrection"
Zondag	5	januari	2020,	13.30	uur:	nieuwjaarsconcert
					George	Gershwin,	Cuban	Ouverture
					Georges	Bizet,	Carmen	suite	(uittreksels)
					Giacomo	Meyerbeer,	Schaatsers
					Charles	Gounod,	Faust	(wals)
					Johannes	Brahms,	Hongaarse	dans	nr.	1
					Johann	Jr.	Strauss,	Pizzicato	Polka
					Johann	Jr.	Strauss,	Kaiser-Waltz,	op.	437
					Alexander	Borodin,	Prince	Igor:	Polovtsian	Dances
					Aram	Chatsjatoerjan,	Spartacus	suite:	Adagio
					Aram	Chatsjatoerjan,	Masquerade,	wals
					Aram	Chatsjatoerjan,	Gayane:	Lesginka
Zondag	26	januari,	13.30	uur
						Ludwig	van	Beethoven,	Missa	solemnis	in	D	major,	op.	13
Zaterdag	22	februari,	18.30	uur
						Pjotr	Tsjaikovski,	Capriccio	italien,	op.	45
						Henri	Vieuxtemps,	Concerto	voor	viool	en	orkest	in	d,	op.	31
						Modest	Moessorgski,	Beelden	van	een	schilderijententoonstelling	(ork.	Ravel)

De	 opgegeven	 tijdstippen	 hebben	 betrekking	 op	 de	 vertrektijd	 van	 de	 autocar	 aan	 de	 Sint-
Annakerk.
Prijs	per	concert:	€	33	of	€	30	voor	leden	vtbKultuur	en	VAB.
Abonnementsprijs	voor	de	zes	concerten:	€	186;	€	168	voor	leden.
Reservatie.:	053	78	06	34;	geertvancleemput@telenet.be.
Betalen	op	rekeningnummer	BE81	9796	2086	9824	van	vtbKultuur	Aalst.

LEZING

Digitale	reisreportage

Berlijn	en	Dresden

Op	woensdag	8	mei	presenteert	Ivo	Van	Hecke	om	15	uur	in	de	studio	van	CC	De	Werf	een
reisreportage	over	twee	boeiende	steden	in	Duitsland:	Berlijn	en	Dresden.

Prijs:	€	6	of	€	5	voor	leden	vtbKultuur	en	VAB;	€	1,5	voor	houders	van	een	UiTpas	met
kansentarief.

Muzikale	causerie	onder	de	loep

Boeiende	 causerieën	 door	 Koen	 Uvin,	 rijkelijk	 geïllustreerd	 met	 luistervoorbeelden	 van	 hoge
kwaliteit,	 die	 een	 verhelderende	 kijk	 bieden	 op	 muzikale	 meesterwerken	 uit	 het	 klassieke
repertoire.
Ze	gaan	door	in	de	studio	van	Cultuurcentrum	De	Werf,	Molenstraat	41	in	Aalst,	vangen	aan	om
14	uur	en	vormen	een	uitstekende	inleiding	op	de	concerten	in	Bozar.

Prijs:	 €	 6	 of	 €	 5	 voor	 leden	 vtbKultuur	 en	 VAB;	 €	 1,5	 voor	 houders	 van	 een	 UiTpas	 met
kansentarief.	Gratis	voor	wie	vooraf	intekent	op	de	live	concerten	in	Bozar.

Woensdag	9	oktober
						Franz	Schubert,	Symfonie	in	b,	D	759	(de	‘Onvoltooide’)
						Ludwig	van	Beethoven,	Concerto	voor	piano	en	orkest	nr.	2	in	Bes,	op.	1
						Ludwig	van	Beethoven,	Symfonie	nr.	5	in	c,	op.	6
			Zaterdag	19	oktober
						Jean	Sibelius,	Karelia	Ouverture,	op.	10
						Edvard	Grieg,	Concerto	voor	piano	en	orkest	in	a,	op.	16
						Carl	Nielsen,	Symfonie	nr.	4,	op.	29	"Inextinguishable"
Woensdag	6	november
					Gustav	Mahler,	Symfonie	nr.	2	in	c	"Resurrection"
Zaterdag	25	januari	2020
						Ludwig	van	Beethoven,	Missa	solemnis	in	D	major,	op.	123
Woensdag	19	februari
						Pjotr	Tsjaikovski,	Capriccio	italien,	op.	45
						Henri	Vieuxtemps,	Concerto	voor	viool	en	orkest	in	d,	op.	31
						Modest	Moessorgski,	Beelden	van	een	schilderijententoonstelling	(ork.	Ravel)
	
	
	
	

Geert	Van	Cleemput
voorzitter	vtbKultuur	Aalst
053	78	06	34
0474	51	03	17	
	

	

Rekeningnummer:
BE81	9796	2086	9824
(BIC	ARSPBE22)	van

vtbKultuur	Aalst.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{voornaam}}	{{achternaam}}			{{email}}

U	stuurde	ons	een	bericht,	u	noteerde	uw	e-adres	op	een	deelnameformulier	of	u	gaf	het	ooit	aan	ons.	Daarom	houden	wij	u	graag	op

de	hoogte	van	onze	activiteiten

U	kreeg	dit	bericht	van	een	vriend		en	u	wenst	zelf	de	nieuwsbrief	te	ontvangen.	Hier	aanmelden.

Ter	info	-	Uw	gegevens	worden	bijgehouden	en	enkel	gebruikt	om	u	op	de	hoogte	te	houden	van	onze	initiatieven.	In	geen	enkel	geval

worden	gegevens	aan	derden	meegedeeld.	Indien	u	geen	verdere	mails	van	vtbKultuur	Aalst	wenst	te	ontvangen,	volstaat	het	om	op

de	link	"hier	afmelden"	te	klikken.	Uw	gegevens	worden	dan	uit	ons	bestand	verwijderd.

Tekst	en	prijzen	zijn	onder	voorbehoud!

Voor	een	goede	ontvangst	voeg	ons	aalst@vtbkultuur.Be	toe	aan	uw	adresboek.

Hier	afmelden
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