
 

 

   
 
Leuven, 16 december 2019 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
Het jaar loopt stilaan ten einde, en het nieuwe komt er alweer snel aan. In deze circulaire vind je de 
aankondigingen van 2 activiteiten in januari en februari. Net zoals in 2019, vindt onze Algemene 
Vergadering in 2020 iets later plaats, waarschijnlijk in maart. Meer hierover in de volgende circulaire. 
 
Zondag 19 januari: “Crossroads” in het KMKG in het Jubelpark in Brussel 
 
Op 16 maart 2019 waren we te gast in het KMKG (Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis) in 
het Brusselse Jubelpark voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling “INCA Dress Code”. De 
reacties van de aanwezigen op zowel de tentoonstelling als de gidsen waren toen unaniem positief. 
 
Dit seizoen heeft men gekozen voor een thema korter bij huis: Crossroads neemt ons mee op de 
ontstaansgeschiedenis van Europa door de eeuwen heen. 
 

Na de val van het Romeinse Rijk wordt Europa ondergedompeld in eeuwen van achteruitgang en 
verval. Dat is toch wat heel wat mensen denken over de periode tussen circa 300 en 1000 na 
Christus, de “donkere middeleeuwen”. Deze expo wil dit beeld bijstellen en werpt een nieuw licht 
op deze boeiende periode. We reizen met de Avaren, Franken, Merovingers, Byzantijnen, 
Egyptenaren en Vikingen door de vroege middeleeuwen! 

 

 
 

Volksverhuizingen over lange afstanden, nieuwe politieke structuren, klimaatverandering, 
religieuze conflicten, verschuivende markten, … de bewogen tijden van de vroege middeleeuwen 
vertonen meer overeenkomsten met onze moderne wereld dan we zouden vermoeden.  
 
Tal van historische bronnen en artefacten bewijzen dat er veel uitwisselingen en contacten 
waren: reizen, handel, diplomatie en gewapende conflicten, ... Diverse voorwerpen, van 
Merovingische sieraden tot perkamentmanuscripten met runenschrift, van gouden munten van 
Byzantijnse keizers tot Koptisch textiel met verbluffende kleuren en motieven, onthullen deze 
culturele uitwisseling. 



 

 

We trekken op eigen kracht naar Brussel en ontmoeten elkaar in het KMKG om 13u45.  
Het bezoek, onder begeleiding van een gids, start om 14 uur, en duurt anderhalf uur.  
Na afloop gaan we samen nog iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 
 
Het Jubelpark is vlot bereikbaar met de wagen (vanaf de rotonde “Montgomery”), met ruime en gratis 
parkeergelegenheid. Je kan er ook met trein en metro naartoe. Voor wie dit wenst, wordt er (door één 
van onze bestuursleden) begeleiding voorzien vanaf Leuven Station tot in het Jubelpark (en terug). 
Gedetailleerde afspraken hierover mag je verwachten in de bevestigingsbrief. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 23 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 10 januari via het strookje op blz. 3 of via de website. 
 
In het KMKG geldt een maximum van 15 personen per gids. Wij reserveerden 2 gidsen, wat dus 
betekent dat onze groep beperkt wordt tot 30 personen. Je inschrijving is definitief na betaling.  
 
 

Zondag 16 februari: Theatervoorstelling “Black Coffee” in Antwerpen 
 
Voor theatervoorstellingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen, kozen we dit seizoen telkens 
voor Antwerpen. Na “Amadeus” (op 15 december) zijn we op 16 februari opnieuw te gast in het 
Noordteater voor de theaterversie van de thriller “Black Coffee” van Agatha Christie. 
 

 
 

Sir Claud Amory is de uitvinder van een nieuw en uiterst krachtig explosief. De formule voor dit 
wapen werd gestolen door één van de familieleden, vrienden en aanverwanten die in zijn grote 
huis verblijven. Hij verzamelt iedereen in de bibliotheek en doet het licht uit. Zo wil hij de dief de 
kans geven de formule terug op tafel te leggen zonder zich bekend te maken en de diefstal 
ongedaan te maken. Echter, wanneer het licht weer aangaat, ligt Sir Claud dood in zijn stoel. 
Hercule Poirot, zijn vriend Hastings en inspecteur van politie Japp worden geconfronteerd met 
een ingewikkeld web van familie-intriges, oud zeer en wantrouwende buitenstaanders, in hun 
poging de moordenaar te ontmaskeren en zo de wereld te behoeden voor een catastrofe. 
 

We trekken op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten elkaar om 14u45 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets (genummerde plaatsen) overhandigd. De voorstelling start om 15 uur. 
Na afloop gaan we samen iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 
 
Het Noordteater ligt in hartje Antwerpen (Sint-Nicolaasplaats 6, 2000 Antwerpen), een klein 
binnenpleintje vlakbij de hoek van de Lange-Nieuwstraat en de Sint-Katelijnevest, op ongeveer een 
kwartiertje stappen van het Centraal Station. In de bevestigingsbrief mag je meer details verwachten 
over de bereikbaarheid incl. de uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 31 januari via het strookje op blz. 3. 
 
De kaarten voor deze activiteit werden vooraf aangekocht, het aantal deelnemers is dus beperkt. 
Je inschrijving is definitief na betaling.  



 

 

 
Tot 10 januari 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 het geleid bezoek aan “Crossroads” in het KMKG in Brussel op 19 januari 
 

voor  ........……...…. personen x 23 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
 
 

 
Tot 31 januari 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 de voorstelling “Black Coffee” in Antwerpen op 16 februari 
 

voor  ........……...…. personen x 15 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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