Patrick Humblet

Parijs
Ondersteboven
Ga deze lente met ons mee naar Parijs! We bieden je een waaier van activiteiten die
een verrassend inzicht geven in de geschiedenis én de minder bekende aspecten
van de Franse hoofdstad. ‘Parijs Ondersteboven’ is het werk van een team gedreven
vbtKultuur-vrijwilligers. Patrick Humblet, rechtenprofessor aan de Universiteit Gent,
is een van hen.

“D

e meeste Belgen kennen Parijs maar heel
oppervlakkig. Ze gaan er eens heen, voor
een dag of twee, en bezoeken dan op een
drafje alle toeristische toppers: de Eiffeltoren natuurlijk, het Louvre, de Champs-Elysées, de Place du Tertre, Montmartre et voilà, c’est ça. Met
‘Parijs Ondersteboven’ willen we deelnemers een
heel andere, verrassende kant van de lichtstad leren kennen”, vertelt Patrick Humblet.

“De Parijse kerkhoven zijn zeer boeiend. Heel
de wereld ligt hier begraven!”

“vtbKultuur lanceerde een tijd geleden een oproep tot mensen die gepassioneerd zijn door Parijs en hun ervaring graag willen delen. Met wie
zich toen gemeld heeft, hebben we een werkgroep
opgericht. Iedereen kon een voorstel uitwerken:
een activiteit van een tweetal uurtjes die nieuwsgierigen iets bijzonders doet ontdekken. Uiteindelijk hebben we de voorstellen gebundeld en zijn
we met de werkgroep naar Parijs getrokken, om
ze zelf uit te testen. Dat aanbod hebben we dan
verder op punt gezet. Het is nu klaar en we hopen
dat zeer veel geïnteresseerden er plezier aan zullen beleven!”

Meer dan Père Lachaise
“Zelf gids ik op het kerkhof van Montparnasse.
Dat is om te beginnen veel kleiner dan Père Lachaise, waar iedereen elkaar voor de voeten
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Doe je voordeel als vtbKultuur-lid!

Ontdek onbekend PARIJS!
Wil je Parijs eens op een andere manier verkennen? Dan
ben je op zaterdag 18 en zondag 19 mei welkom voor een
reeks wandelingen en bezoeken. Onze gidsen, waaronder Patrick Humblet, tonen je onbekende en minder voor
de hand liggende plekjes van de stad. Het vervoer en de
overnachting regel je zelf. Meer info: www.vtbkultuur.be

Een jaar lang genieten van alle vtbKultuur-activiteiten
tegen voordeeltarief? Dat kan! Voor slechts 10 euro per
jaar word je met je gezin lid van vtbKultuur. Vul het aansluitingsformulier in, schrijf € 10 over en een paar dagen
later valt je vtbKultuur-pas in de brievenbus. Makkelijk
en snel.
Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?

Als lid krijg je korting bij de activiteiten van meer dan honderd vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen én op de
evenementen van vtbKultuur nationaal. Tel uit je winst!
Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?

Eén kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december. Daarna
krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van
je vtbKultuur-pas.

‘Toegankelijk’, dat is het thema waarrond we volgend jaar werken. Maar wat betekent het concreet? Allereerst willen we vragen stellen rond allerlei inhoudelijke én praktische drempels
die bij cultuurparticipatie komen kijken. Daarbij nemen we
onze rol als bruggenbouwer ernstig. Doorheen ons veelzijdige
aanbod willen we iedereen zo goed mogelijk proberen te begeleiden en te stimuleren in zijn deelname aan cultuur.
‘Toegankelijk’, het thema zit vtbKultuur in het bloed. vtbKultuur
is immers een vrijwilligersorganisatie met 146 lokale afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. Onze vrijwilligers zetten
zich ook in 2013 met hart en ziel in om cultuur toegankelijk(er)
te maken voor iedereen, dus ook voor jou!
Noteer alvast deze hoogtepunten in je agenda:

Waar kan ik me lid maken?

Bij elke vtbKultuur-afdeling. Surf naar
en vind een afdeling in je buurt.

Wat brengt vtbKultuur je in 2013?
© VanhaerentsArtCollection

loopt om er de graven van beroemdheden te zien. Ik niet. Ik
hou veeleer van het compactere kerkhof van Montparnasse.
Je vindt er de grafmonumenten van onder anderen de advocaat van Marie-Antoinette, de laatste koningin van Frankrijk, maar ook van Sartre en De Beauvoir. De Parijse kerkhoven zijn zeer boeiend. Heel de wereld ligt hier begraven!”
“Een andere tour die ik leid, gaat over de Cité Universitaire de Paris, een fascinerende campus die na de Eerste Wereldoorlog werd opgetrokken aan de ceinture van de stad
en het ideaal belichaamt van universele broederlijkheid en
pacifisme. Daar bezoeken we onder meer het schitterende
Maison Belge.”

www.vtbkultuur.be

KnipoogDag Gent zondag 24 maart 2013

Een veelzijdig stadsfestival dat je Gent in al zijn facetten laat
ontdekken. Met heel wat exclusieve activiteiten! De opener van
ons eigen cultureel jaar.

Niet twijfelen, doen!
Want zoveel cultuur voor zo
weinig geld vind je nergens.

PARIJS ONDERSTEBOVEN ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 MEI 2013

Je ontdekt verrassende hoekjes en kantjes van de Lichtstad.
sage van de Eenhoorn pinksterzondag 19 mei 2013

Hét evenement voor jong en oud in de fascinerende abdijsite
van Herkenrode, bij Hasselt.
Kunst Privé zondag 13 oktober 2013

10 duotickets voor de expo ‘Victor Servranckx, De jaren twintig’.
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Brusselse Sporen

Brussel is dichterbij dan je denkt. Ook in 2013 gaan we in twee
centrumsteden na welke sporen deze plaatsen met Brussel
verbinden, en omgekeerd.

Surf naar www.vab.be en geef het antwoord op volgende vraag:
Hoe heette Mu.ZEE, waar de expo plaatsvindt, vroeger?
A ICC | B KMSKB | C PMMK

Onze hoofdstad blijft sowieso een belangrijke spil in ons aanbod. Zo biedt Art@noen korte Brussel-verkenningen tijdens de
middag, in het kader van ‘Broodje Brussel’. Je bezoekt een bijzondere locatie of wandelt naar plaatsen die door een bepaald
thema gelinkt zijn. En als je op stap wilt in Brussel met familie, vrienden of collega’s, dan boek je toch een vtbKultuur-gids?
Er zijn ook begeleide wandelingen en bezoeken voor individuen
om onze hoofdstad (nog) beter te leren kennen.

vtbKultuur heeft 146 lokale afdelingen die jaarlijks meer
dan 2.700 activiteiten organiseren in heel Vlaanderen. Ook
in jouw buurt. Alle informatie vind je op www.vtbkultuur.be.
Voor meer informatie over onze activiteiten en voor
reserveringen surf je naar www.vtbkultuur.be, mail naar
info@vtbkultuur.be of bel 03/224.10.52.

© Abdijsite Herkenrode

Brussel

© 2012 Sabam Belgium/Cedric Verhelst

Victor Servranckx, geboren in Diegem bij Brussel, was
een buitengewoon kunstenaar. Hij maakte creaties in verschillende stijlen.
Deze tentoonstelling wil de nadruk leggen op Servranckx’
werk uit de jaren twintig, met een focus op het begin van
zijn abstract-geometrische periode. De expo toont hoe
Servranckx zijn fascinatie voor het mechanische en de
fabriek, zijn werkplaats, omzet in een artistiek denken.
Dat gaat veel verder dan het schildersdoek en strekt zich
uit over verschillende kunstdisciplines.
‘Victor Servranckx’ illustreert de veelzijdigheid van de
kunstenaar: Servranckx als schilder, schrijver van manifesten, ontwerper van behangpapier, architect en meubelmaker. Of hoe modernisme in de jaren twintig doordrong in alle niveaus van het dagelijkse leven.
Heel wat privécollecties, alsook nationale en internationale musea verleenden hun medewerking aan deze tentoonstelling, waaronder MoMa in New York, Centre Pompidou in Parijs en het Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig in Wenen.
Deze tentoonstelling loopt nog t.e.m. 6 januari 2013 in
Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende. www.muzee.be.

Ontdek hedendaagse kunst bij verzamelaars, bedrijven en
musea. Deze collecties zijn doorgaans niet toegankelijk voor
het publiek. Speciaal voor ‘Kunst Privé’ worden de deuren
geopend!

Colofon rubriek vtbKultuur
Medewerkers: Elke Aerts, Roel Daenen, Frank Vandenheede,
Wim Kempenaers.
vtbKultuur | Osystraat 35, 2060 Antwerpen |
tel. 03/224.10.52 | fax 03/224.10.56 |
info@vtbkultuur.be | www.vtbkultuur.be.
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