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MUSEUM MATINEE
KMKG* is cool
*Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Beste lezer,
Met deze extra verschijning van de Kortweg, 
willen wij u graag persoonlijk uitnodigen voor de 
opening van het nieuwe culturele jaar van het 
Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Het Museum Matinee: 25-11-2018 van 
10u30 tot 14u00 in het KMKG*

Op dit bijzondere matinee kunt u gratis genieten 
van de onderbelichte, maar zeer opmerkelijke 
vaste collectie van het *Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark. Dit 
doet u niet alleen, maar onder de unieke bege-
leiding van enkele ´special guides .́ 

Vanaf 10.30 uur maakt u onder andere kennis 
met artieste Margriet Hermans, acteur Kevin Le 
Forain, zanger Rick de Leeuw en misdaadauteur 
Toni Coppers.  Deze uiteenlopende bekende 
gidsen laten u op geheel eigen wijze kennisma-
ken met enkele topstukken uit de vaste collec-
tie. Zo leert u meer over een uniek stambeeld 
uit Paaseiland van  Pau Hakanonónga; over de 
zuilen uit Palmyra; over Europa´s grootste ma-
quette uit het antieke Rome; over een Romeins 
Huis met antieke centrale vloerverwarming; over 
de helm van Mamluk Sultan Ibn Qalawem en 
over het wandtapijt van Zenobia ten tijde van 
Keizer Aurelianus. Voor vele artiesten en schrij-
vers zoals Hergé was dit museum een Google 
avant la lettre. 

Laat je meenemen op deze verrassende wande-
ling en geniet aansluitend van een hapje en een 
drankje in de prachtige kloosterzaal. 

Vorig jaar mochten we bijna 200 enthousi-
aste bezoekers ontmoeten op deze bijzondere 
opening en dit jaar hopen we dat ook u er 
(wederom) bij bent. Mogen wij uw naam op 
onze gastenlijst noteren? U kunt zich aanmelden 
via www.willemsfonds.be of met een mailtje of 
telefoontje naar Suzanne ter Haar: 
suzanne.terhaar@willemsfonds.be 
of 0497 58 54 96.

Tot binnenkort, 
Namens Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Een organisatie van WF Woluwe, WF Schaarbeek-Evere-Sint-Joost, 

WF Etterbeek en WF Brussels Hoofdstedelijk Gewest

UNIEKE CONCERTEN
in Flagey
Het partnerschap tussen Flagey en Willemsfonds gaat zijn tweede jaar in. Bestel nu je kaarten voor de concerten van november en december.

SOMI + CONCERTINLEIDING
DOOR MARC VAN DEN HOOF
Zaterdag 17 november 2018, 19.15u 
Flagey Studio 4, Heilig Kruisplein, 1050 Elsene

€20 en €15 voor WF-leden 

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• WF Woluwe en Podium & Muziek i.s.m. Flagey

COLLEGIUM VOCALE GENT + PARKWANDELING
Dinsdag 4 december 2018,  vanaf 19.30u 
In de kerk van de Ter Kamerenabdij, 1050 Elsene

€30 en €23 voor WF-leden. Hapje en drankje inbegrepen 

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• WF Ganshoren en Podium & Muziek i.s.m. Flagey
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Van Japan tot Neropa
een najaar vol lezingen
Al enkele jaren werken we samen met de Vlaamse Club Brussel 
voor een mooie lezingenreeks. Hieronder lees je ons aanbod. Van 
Chopin tot Japan. Alle lezingen gaan door in de Spiegelzaal van
GC De Markten.

Maandag 3 september
Schrijfster Brigitte Raskin 
over ‘Voor God en Vaderland’.

1940. Om rechtstreeks contact te 

krijgen met de bevolking van het 

door de nazi’s bezette vasteland, 

richtten de Britten een extra 

veiligheidsdienst op, Columba. 

Die gaat de parachutering van 

Britse duiven organiseren van 

Kopenhagen tot Bordeaux, duiven 

die dan hopelijk terugkeren naar 

Groot-Brittannië met nuttige 

inlichtingen over de vijand. Dat 

lukt soms, en in juli 1941 bezorgt 

een duif bericht 37 aan Columba, 

het is afkomstig uit België, van 

een verzetsgroep die zich Leopold 

Vindictive noemt. Zo start het 

spionageverhaal dat Brigitte 

Raskin vertelt tot en met zijn 

dramatische afloop.

Maandag 17 september
Wim Vanseveren over ‘Ik gedij 
bij het verschil’.

Deze uitspraak werd ontleend 

aan burgemeester Aboutaleb van 

Rotterdam. Deze lezing gaat over 

de culturele samenwerking tussen 

Vlaanderen en Nederland, een 

speels-informatie over de boei-

ende culturele verschillen tussen 

Noord en Zuid.

Wim Vanseveren is sinds najaar 

2015 directeur van het Vlaams-

Nederlands Huis deBuren in 

Brussel. Eerder al leidde hij een 

cultuurcentrum, Toerisme Vlaande-

ren en Eén. Hij was ook de laatste 

televisiedirecteur en de eerste 

mediadirecteur van de VRT. En hij 

was 8 jaar actief in Vlaanderen en 

Nederland als consultant in cultuur 

en media.

Maandag 19 november
Musicoloog Jos Meersmans 
over ‘Zoals een puber droomt. 
Leven en muziek van Frédéric 
Chopin’.

In dit vertelprogramma wordt een 

beeld geschetst van het leefkli-

maat van de componist: Polen 

en Parijs in de eerste helft van 

de 19de eeuw.  Vooral Parijs was 

een bruisende stad, waar het 

broeide van de ene revolutie naar 

de andere.  Hier verbleef Chopin 

bijna twintig jaar van zijn veel te 

korte leven, tot zijn dood op 17 

oktober 1849, nu al meer dan 150 

jaar geleden.  Hier speelde hij in 

de salons en werd opgenomen in 

de ‘beau monde’.  Hier leerde hij 

Georges Sand kennen, met wie hij 

naar Mallorca reisde en geruime 

tijd een boeiende relatie onder-

hield.  Hier ontmoette hij Liszt en 

zovele groten van zijn tijd...  Het 

hele verhaal krijgt men geserveerd 

met de mooiste melodieën van 

Chopins’ onsterfelijk oeuvre.

Maandag 3 december
Vertaler-tolk en japanoloog 
Luk Van Haute over Haruki 
Murakami, Japans schrijver.

Dr. Luk Van Haute studeerde 

japanologie aan de UGent 

en Japanse literatuur aan de 

Universiteit van Tokyo. Na het 

behalen van zijn doctoraat over 

het werk van Nobelprijswinnaar 

literatuur Kenzaburo Oe doceerde 

hij aan de universiteiten van 

Leiden, Leuven en Gent. Hij 

vertaalde werk van o.a. Haruki 

Murakami en Kenzaburo Oe. 

Verder leverde hij talrijke 

bijdragen over de Japanse cultuur 

en samenleving voor kranten, 

tijdschriften, radio en televisie. In 

deze lezing situeert Van Haute 

Murakami binnen de Japanse 

literatuur en de wereldliteratuur. 

Wat is er specifiek Japans en 

wat universeel aan zijn werk? Zijn 

recentste vertaling is De moord op 

de Commendatore. 

Maandag 17 december
Yves Kerremans, verzamelaar 
en kenner van het werk van 
Marc Sleen en bestuurslid 
van de stichting over ‘Marc 
Sleen, geen Vlaming maar een 
Neropeaan’.

Sleen is vooral bekend als geeste-

lijke vader van stripheld Nero maar 

zijn artistieke verwezenlijkingen 

reiken veel verder dan het stripmi-

lieu. Met de gefilmde reportages 

van zijn safari’s verwierf hij bo-

vendien bekendheid als autoriteit 

op gebied van het Afrikaanse 

dierenrijk. •

Altijd op maandag
om 19.45u
GC De Markten,
Oude Graanmarkt 5,
1000 Brussel
€6 en €4 voor WF-leden
Inschrijven via 
pjdecoster@
willemsfondsbrussel.be of 
02/218 44 88

Een organisatie van 

Willemsfonds Schaarbeek-

Evere-Sint-Joost en Brussel 

Centrum

ZUIDWEST-BRUSSEL - In het 

begin van de 20e eeuw trok de 

bouw van de noord-zuidverbinding 

een gigantisch litteken door de 

stad. Dat het nog veel ingrijpen-

der kon geweest zijn, bewijst de 

tentoonstelling ‘(re)compose the 

city’ in het architectuurmuseum 

CIVA, die aan de hand van tiental-

len zelden of nooit getoonde te-

keningen, plannen en maquettes 

de wording van dit stedenbouw-

kundig trauma tracht te ontra-

felen. Zo waren er plannen voor 

een TGV-viaduct tussen Centraal 

en Noord en voorzag men de 

sloop van de Kruidtuin. Brussel is 

dus aan veel erger ontsnapt. We 

bezoeken de tentoonstelling met 

een gids die ons meer uitleg kan 

geven over de ambitieuze maar 

nooit gerealiseerde bouwplannen 

van Victor Horta en zijn tijdgeno-

ten.

Na het geleid bezoek (19u) volgt 

een lezing (20u) van architec-

tuurexpert, -criticus en schrijver 

Christophe Van Gerrewey.

De rondleiding en de lezing 

worden georganiseerd door het 

CIVA. •
      Do. 13 september om 19u

CIVA, Kluisstraat 55, 1050 
Elsene
€8 en €4 voor WF-leden
zuidwest-brussel@
willemsfonds.be,
02/213 71 45

Een organisatie van Willems-

fonds Zuidwest-Brussel

(Re)compose the city -
unbuilt Brussels #2

ELSENE - Om 2018 in schoon-

heid af te sluiten, neemt het 

Willemsfonds Ganshoren u op 

zaterdag 8 december mee naar 

een schitterend kerstconcert in 

de Brusselse Holy Trinity Church. 

Het koor en het orkest van Bach-

Werk brengen onder leiding van 

dirigent Joris Verschueren 

het meesterlijke Weihnachtsorato-

rium van Johann Sebastian Bach. 

Het oratorium belooft een ware 

streling voor het oor te worden. 

•
Een organisatie van BachWerk in 

samenwerking met Willemsfonds 

Ganshoren en Willemsfonds 

Schaarbeek-Evere-Sint-Joost. 

Meer info: www.bachwerk.be

Za 8 december 2018 om 
19.00 uur
Holy Trinity Church (Ka-
pitein Crespelstraat 29 te 
1050 Brussel)
20 euro per persoon (15 
euro voor Willemsfondsers)
Gelieve vóór 16 november 
in te schrijven bij Glenn 
Steenhouwer via mail 
glenn@willemsfondsbrussel.be 
of 02/549.65.25.

It’s Christmas time 
Weihnachtsoratorium van Bach

artieste margriet hermans 

coppers radioman jeroen roppe auteur 

comedian kevin le forain zanger 

dirk vanderlinden recensent marnix 

rick de leeuw misdaadauteur toni 

verplancke filmproducer raffi aghekian academicus patrick stouthuysen

NEMEN JE MEE NAARMUSEUMMATINEE
25 NOV
ZONDAG

2018KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS SAAI?!

ONZE BUITENGEWONE GIDSEN PRESENTEREN U

MEESTERLIJKE WERKEN UIT HET VERLEDEN

EN BEWIJZEN HET TEGENDEEL!

DOORLOPENDE RONDLEIDINGEN
VAN 10:30 TOT 12:30

VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS
KONINKLIJKE MUSEA

RECEPTIE  12:30 TOT 14:00
JUBELPARK 10, 1000 BRUSSEL

 your special guides

Willemsfonds& KMKG

... En nog veel MEER

INSCHRIJVEN VERPLICHT SUZANNE.TERHAAR@WILLEMSFONDS.BE 0497 58 54 96
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