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Beste,
Het AMVC-Letterenhuis heeft twee belangrijke opdrachten : het is enerzijds een archief- en
documentatiecentrum en anderzijds een museum. AMVC staat voor Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven. Het is ondergebracht in een prachtig 18de-eeuws notarishuis aan de
Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen.
Het AMVC-Letterenhuis bestaat dit jaar 75 jaar en viert dit met allerhande activiteiten. In dit kader
brengen wij er op zaterdagnamiddag een bezoek :
Wij maken een literaire wandeling door Antwerpen, al eeuwen een boekenmetropool.
Allerlei literaire organisaties ‘wonen’ in de stad ; bekende en minder bekende auteurs
vonden en vinden een onderkomen aan de bocht van de Schelde… Een gids neemt ons mee
door het literaire Antwerpen van vandaag. Verwacht geen opsomming van geboorte- en
sterfhuizen wel een wandeling met levendige anekdotes en vol met citaten.
Daarna brengen we een kort bezoek aan het Letterenhuis, het “geheugen van de Vlaamse
literatuur”. Het groeide immers sinds 1933 uit tot het grootste letterkundige archief van
Vlaanderen. Het verzamelt, bewaart en toont brieven, handschriften, documentatie
(knipsels, brochures, affiches, ...) en portretten van Vlaamse auteurs. Een bezoek aan het
Letterenhuis is daardoor als een reis door de Vlaamse literatuur van de negentiende en
twintigste eeuw. Kijken wordt lezen en lezen wordt kijken.

De namiddag ziet er als volgt uit :
12.21 u : We nemen de trein naar Antwerpen Berchem. Vandaar gaat het met de tram
naar het Hendrik Conscienceplein.
13.30 u : Start van de gegidste wandeling aan het Letterenhuis. Je kan ook daar
aanpikken als je al eerder in Antwerpen zou zijn.
15.30 u : Einde van de wandeling. Gelegenheid tot verfrissing.
16.00 u : Bezoek aan het Letterenhuis op eigen kracht. Het Letterenhuis sluit om 17.00 uur.
17.00 u : Met de tram terug naar het station.
18.09 u : Trein terug naar Herentals waar we om 18.39 u aankomen.
Kostprijs : 7 €/persoon, treinreis niet inbegrepen.

(Een weekendbiljet heen en terug kost 5,2 €).
(Seniorenbiljet (65) kost 4 €).
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