Oktober 2009

Drieluik Leuven
woensdag 2 december 2009
donderdag 3 december 2009

Een uitstap naar Leuven, met volgende luiken :
• luik 1 : 13.30 u -15.00 u : tentoonstelling Rogier van der Weyden "De passie van de meester" in
het nieuwe museum van Leuven. Met gids. Je vindt meer info over deze prachtige expositie in
de folder gevoegd bij de prospectus voor hernieuwing lidmaatschap.
• luik 2 : 15.00 u - 17.00 u : wij plannen een bezoek aan de schatkamer van de Sint-Pieterskerk (2.5
€) waar we werken van Dirk Bouts vergelijken met die van zijn tijdgenoot van der Weyden.
Maar je kan zelf dit luik invullen door bijvoorbeeld verder de vaste collectie van het museum te
ontdekken en de architectuur van Stéphane Beel te bewonderen, of te gaan winkelen.
• luik 3 : 17.00 u- 20.00 u : tijdens een wandeling in het Groot Begijnhof brengt Ivo Hermans zijn
verhaal "Rogier van der Weyden ; Vlaamse echo's in Spanje" over het werk en de lotgevallen van
de Spaans-Vlaamse schilders. Ivo Hermans bracht vorig jaar voor onze afdeling een zeer
gesmaakte causerie "Spanje : stenen en wijn". Hij stichtte in 1991 in Leuven "De koerier van
Navarra", een kring rond de "hispanoflamenco-gedachte" en de Spaanse cultuur. Na de
wandeling zijn we bij hem te gast voor een echte Valenciaanse paella marinera, een klassieke
paella met zeevruchten. Ivo Hermans schreef in 2007 het boek "Arroz : een verhaal van paella en
haar vele varianten" en weet ons vast heel wat te vertellen tijdens het diner.
Luik 3 is optioneel. Wie na het tentoonstellingsbezoek naar Herentals wil terugkeren, kan dat.
We rijden met eigen wagens en vertrekken om 11.30 u aan het Administratief Centrum.
Prijs voor deze uitstap :
luik 1 : 10 €
luik 3 : 18 € (zonder drank)
Wie meerijdt betaalt aan de chauffeur 5 €.
Omdat er grote belangstelling voor de tentoonstelling is onder de leden, en het aantal gasten in de
Spaanse kamer van "De koerier van Navarra" beperkt is tot 25, richten we deze uitstap op twee
namiddagen in.
Gelieve in te schrijven vóór eind oktober bij een van de onderstaande bestuursleden en te vermelden :
• welke datum je kiest.
• of je ook intekent op luik 3.
• of je reeds over een ticket voor de tentoonstelling beschikt.
• of je chauffeur kan spelen.
Inschrijving is definitief na storting van bedrag (10 € of 28 €/per persoon) op onze rekening.
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