Club B9 Tienen
Tienen,16-12-2014.
Nieuwsbrief nr. V/5
Hallo Vrienden van de Passer!

Vrijdag 16 januari duiken we het nieuwe jaar in met twee uitzonderlijke activiteiten: een bezoek
aan de tentoonstelling “Meesterwerken uit de Pinacoteca van Siena” in de Bozar en een
originele wandeling in Brussel met als thema “Als de staminees over Brussel vertellen…”.
De verplaatsing gebeurt weer per trein. Op tijd inschrijven dus is de boodschap, dan kunnen wijzigingen
nog worden doorgegeven en kan Fons zorgen voor de nodige “vrijbrieven” op de trein! De uren van de
trein worden nog bevestigd na goedkeuring door de NMBS.
Programma
08.54-09.41 uur: Vertrek naar Brussel per trein
10.30-12.00 uur: Bozar: Meesterwerken uit de Pinacoteca van Siena
12.30-14.00 uur: Middagmaal in plaatselijk restaurant
14.30-17.30 uur: Thematische wandeling: “Als de staminees over Brussel vertellen…”
19.19-18.54 uur: Vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 3 januari -uiterste datum!- 69 € (alles inbegrepen: verplaatsingen,
middaglunch, toegangen, 3 gidsen en proevertjes) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63
0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met
vermelding: U 05 05.
2. Meld tijdig je al of niet deelname aan Pierre via e-mail of GSM.
Ter info:
Meesterwerken uit de Pinacoteca van Siena:
BOZAR brengt hulde aan Siena, een stad met een grote schilderstraditie. In samenwerking met de prestigieuze
Pinacoteca di Siena en het Franse Musée des Beaux-Arts de Rouen worden in het Paleis voor Schone Kunsten een
tachtigtal bijzonder verfijnde meesterwerken getoond die maar zelden hun thuishaven verlaten. Ze getuigen van de
revolutionaire kunst die tussen het eind van de 13de en het eind van de 15de eeuw beoefend werd door kunstenaars
die vernieuwden door perspectief in hun schilderijen te introduceren, het landschap als achtergrond in te voeren en
een innoverend kleurenpalet te gebruiken. Deze wereld vol schatten was in het verleden enkel toegankelijk voor een
heel select publiek. En daar kunnen wij dus bij horen…
“Als de staminees van Brussel vertellen…”
Een wandeling die de oude, typische of ongewone cafés aandoet rond de Beurs, St.-Goris, de Grote Markt,
Manneken Pis, de St.-Hubertusgalerijen…, getuigen van de geschiedenis van de stad doorheen de eeuwen, van de
evolutie in de sociale gewoonten en smaken, van de bouwkunde ook -er zijn Art Nouveau- en Art Décocafésfolklore, modes en natuurlijk ook van bier… Er worden een of twee pauzes voorzien om van de gezellige sfeer van
typische cafés te genieten en iets lekkers te drinken. Als jullie dat goedvinden natuurlijk…
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