augustus 2011

Museumbezoek

Het MAS
Zaterdag 24 september 2011
namiddag
Beste,
wij zetten het nieuwe seizoen in met een bezoek aan het nieuwe Museum
Aan de Stroom.
Dit nieuwe icoon van Antwerpen kent een overweldigend succes en
verdient zeker een bezoek, al was het alleen maar voor de architectuur
van het gebouw. Maar het herbergt natuurlijk ook de meest interessante
stukken bijeengebracht uit een aantal Antwerpse musea.
Het museum stelt zijn collectie ten toon in een aantal “dozen”. Wij
kozen voor een gidsbeurt door twee markante thema’s :
“Leven en dood, over mensen en goden” :
In dit ervaart de bezoeker de wereldwijde verscheidenheid aan
zingeving. Hij maakt een reis van het dodenritueel in het oude Egypte
naar de voorouderbeleving in Afrika, naar de wedergeboortegedachte van het hindoeïsme,
jaïnisme en boeddhisme. En tot slot naar de verschillen en gelijkenissen in het geloof in het
eeuwige leven van de drie religies van het boek.
Deze rondleiding wordt gegidst door Lieve Van der Velden, gewezen directrice van het
Francesco Paviljoen.
“Wereldhaven”
De bezoeker leert de haven kennen als kleine nederzetting en ziet haar uitgroeien tot één van
de grootste internationale kruispunten van de wereld. Unieke scheepsmodellen, filmbeelden,
verhalen, oude kaarten en werktuigen tonen de expansie van de haven, de handel en de
scheepvaart en de mensen die dat realiseren.
Wil bij inschrijving vermelden voor welk thema je kiest. Het aantal deelnemers per rondleiding
is beperkt tot 20.
Onze museumuitstap ziet er als volgt uit:
12.11 u.

13.30 u.
15.30 u.
16.00 u.
17.30 u.
18.16 u.

Vertrek met de trein naar Antwerpen Centraal.
In Antwerpen nemen we de bus (lijn 17) naar het MAS
Wie rechtstreeks naar het MAS komt wordt er verwacht om 13.15u.
Gegidst bezoek.
De rondleiding duurt ongeveer 2 uur.
Gelegenheid tot verfrissing in MAS-café Storm of in omgeving
Gelegenheid om de andere “dozen” van het MAS te bezoeken en/of de MASboulevard op te wandelen.
Afronding van bezoek ; bus naar centraal station.
Trein naar Herentals ; aankomst in Herentals om 18.46 u.

Inschrijven kan, vóór donderdag 8 september, bij een van volgende bestuursleden :
Jef Haest
014/512582
jefhaest@hotmail.com
Hugo Van Cauwenberghe 014/215574
mia.wuyts@skynet.be
Liliane Van Herck
014/215854
lilianevanherck@myonline.be
Hubert Vanooteghem
014 / 216535 hubert.vanooteghem@skynet.be
Prijs : 8 € / persoon (toegangsticket en gids).
Inschrijving is definitief na storten van bedrag op onderstaande rekening.
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