Leuven, 11 september 2019
Beste cultuurliefhebber,
Voor de afsluiter van ons zomerprogramma, de daguitstap naar Nijvel op zaterdag 21 september a.s.,
werden de inschrijvingen inmiddels afgesloten.
Ondertussen kreeg ook het programma van ons winterseizoen vaste vorm, met in elke maand een
activiteit. Deze voor oktober en november vind je terug in deze circulaire.
Maar september betekent ook het begin van een nieuw werkjaar, waarbij we je vragen om het
jaarlijkse lidgeld te betalen. Bedragen en werkwijze blijven nog steeds ongewijzigd:
- Je wenst de circulaires te ontvangen via e-mail: lidmaatschapsbijdrage = 8 EUR.
- Je wenst de circulaires te ontvangen via brief op thuisadres: lidmaatschapsbijdrage = 10 EUR.
Wens je je lidmaatschap te vernieuwen, stort dan 8 of 10 EUR op rek.nr. BE77 7390 0930 6442
van “Kriterion” te Leuven. Zo blijf je zeker van een vlotte ontvangst van de circulaires.
Zoals voorgeschreven door de Europese richtlijn GDPR, hebben we een privacyverklaring
opgesteld. Voor de leden, die hun circulaires ontvangen per brief, is deze bijgevoegd.
De leden, die hun circulaire ontvangen per e-mail, vinden de privacyverklaring op onze website.
We gaan ervan uit dat wie zijn lidgeld betaalt, in principe akkoord gaat met deze verklaring.
Winterprogramma 2019-2020
Voor deze 2 activiteiten kan je vanaf nu inschrijven:
-

Op zondag 13 oktober bezoeken we in Bozar in Brussel de tentoonstelling over Brancusi.

-

Op zaterdag 9 november hebben we afspraak in het vernieuwde Africa Museum in Tervuren.

Volgende data en activiteiten werden reeds vastgelegd. Deze circulaires volgen later, maar noteer
alvast de data in je agenda: we programmeerden 3 activiteiten in Antwerpen en 1 in Leuven.
-

Op zondagnamiddag 15 december gaan we naar de theatervoorstelling Amadeus.

-

Op zaterdagnamiddag 4 januari verwelkomen we de kinderen en kleinkinderen van onze leden
voor het poppentheater Pol Pladijs en Koning Rolmops (doelpubliek 6 jaar en ouder).

-

Op zondagnamiddag 16 februari ontrafelen we het mysterie van Agatha Christie’s Black Coffee.

-

En op donderdagvond 2 april blijven we in Leuven voor een uitvoering van de Johannes Passion
in de Luca School of Arts (sedert enkele jaren de nieuwe naam van het Lemmensinstituut).

Voor onze traditionele Algemene Vergadering (begin 2020) werd nog geen datum, thema of
bestemming bepaald. Meer nieuws hierover mag je later verwachten.

Zondag 13 oktober: Geleid bezoek aan de tentoonstelling over Brancusi in Bozar
Europalia Romania pakt uit met een prestigieuze tentoonstelling over Constantin Brancusi. Het is de
allereerste keer dat er in Brussel een expo aan Brancusi wordt gewijd. De laatste vond bijna 25 jaar
geleden plaats in Parijs.

Constantin Brancusi (1876-1957) wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke
beeldhouwers van de twintigste eeuw. Hij was een sleutelfiguur in de kunstgeschiedenis, en
wordt een pionier van het modernisme genoemd.
De tentoonstelling brengt topstukken samen uit musea en privé-collecties van over de hele
wereld, met meesterwerken als Slapende muze, De Kus en Leda. Verschillende stukken
worden voor de eerste keer getoond, samen met werk van tijdgenoten als Modigliani, Man Ray,
en Duchamp, en sculpturen van Rodin, bij wie Brancusi kort in de leer ging.
We trekken op eigen kracht naar Brussel en spreken af om 13u45 in de inkomhal van Bozar.
Om 14 uur start het bezoek onder begeleiding van een gids van het museum.
Na afloop, omstreeks 16 uur, gaan we samen iets drinken in een gelegenheid in de buurt.
De uurregeling van de trein vanuit Leuven wordt meegedeeld in de bevestigingsbrief.
De inschrijvingsprijs bedraagt 19 EUR. Inschrijven kan tot 30 september via het strookje op p. 4 of
via onze website. Voor deze activiteit is het aantal deelnemers beperkt tot 15.

Zaterdag 9 november: geleid bezoek aan het Africa Museum in Tervuren
Het vernieuwde Africa Museum in Tervuren werd bijna een jaar geleden opnieuw geopend, na een
grondige en jarenlange renovatie. Ongetwijfeld heb je dit in de pers vernomen, niet in het minst
omwille van de vele standpunten en discussies over de relaties en de samenwerking tussen de
Europese en Afrikaanse gemeenschap, in het verleden, maar ook vandaag.

Deze thema’s komen ook tijdens ons bezoek aan bod: we zien een selectie interessante
stukken die gecorreleerd worden aan onze multiculturele samenleving, aan maatschappelijke
kwesties en duurzame ontwikkeling. Zo zijn er zalen waar ingegaan wordt op:
- materiële cultuur en immaterieel erfgoed,
- koloniale geschiedenis,
- vloek en zegen van rijkdommen,
- biodiversiteit,
- multiculturele samenleving,
- maatschappelijke kwesties,
- duurzame ontwikkeling.
En om de Afrika-ervaring compleet te maken, voorzien we (voor de liefhebbers) een lunch in
het restaurant Tembo. Op het menu staan: soep, Moambe, incl. 1 glas wijn, water en koffie.
Moambe is een niet pikante Afrikaanse schotel met kip, saka-saka, en pindanoten.
Ons volledig programma ziet er als volgt uit:
11u00
12u00
13u45
14u00
14u30
Daarna

Voor wie het wenst: overhandiging van de tickets voor een vrij bezoek vooraf.
Voor wie het wenst: lunch in restaurant Tembo (ter plaatse). Menu: zie hoger.
Voor alle deelnemers: afspraak in de inkomhal, waar de tickets overhandigd worden.
Start van rondleiding met gids 1 en gids 2. De rondleiding duurt 1.5 uur.
Start van de rondleiding met gids 3. De rondleiding duurt 1.5 uur.
Voor wie het wenst: vrij bezoek. Het museum sluit om 18 uur.

Het museum is vanuit Leuven vlot bereikbaar per lijnbus. Ter plaatse is ook een ruime parking.
De uurregeling van de bus vanuit Leuven wordt meegedeeld in de bevestigingsbrief.
De inschrijvingsprijs bedraagt 13 EUR (zonder lunch) of 37 EUR (lunch inbegrepen).
Inschrijven kan tot 15 oktober via het strookje op p. 4 of via onze website. En ook voor deze activiteit
is het aantal deelnemers beperkt, in dit geval tot 45 (drie groepen van 15 personen).

Tot 30 september sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling Brancusi op zondag 13 oktober
voor ........……...…. personen x 19 EUR =

.......................…......... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

Tot 15 oktober sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor een geleid bezoek aan het Africa Museum op zaterdag 9 november
ZONDER lunch voor ........……...…. personen x 13 EUR =

..................…......... EUR

voor ........……...…. personen x 37 EUR =

..................…......... EUR

MET lunch

TOTAAL

..................…......... EUR

Zal reeds om 11 uur aanwezig zijn voor een vrij bezoek vooraf.

O JA

O NEEN

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

