Club V9 Tienen
Tienen, 16-12-2015.
Nieuwsbrief nr. VI/5
Hallo Passergenoten!

i

Op vrijdag 15 januari staan in Antwerpen twee toppers op ons programma: in de voormiddag “Het
Gulden Cabinet” in het Rockoxhuis, in de namiddag “3500 jaar Textielkunst” bij Katoen Natie. Om
het nieuwe jaar in te zetten, kan dat toch tellen zeker! We “voyageren” per trein, zo laten we de NMBS in
deze barre tijden ook nog wat verdienen! Tijdig inschrijven dus, dan kan onze Fons rustig voor het nodige
vervoer zorgen. De exacte treinuren worden meegedeeld na akkoord van de NMBS.
Programma
08.06 -9.15 uur: Vertrek Tienen Centraal/aankomst A’pen Centraal
10.00-11.30 uur: Rockoxhuis: Het Gulden Cabinet met gids
12.00-14.30 uur: middagmaal
15.00-17.00 uur: Katoen Natie: 3500 jaar Textielkunst met gids
17.45-18.54 uur: Vertrek naar en aankomst Tienen Centraal
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 1 januari (uiterste datum!) 65 € -alles inbegrepen- op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,
met vermelding: uitstap U 06 05.
2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM. Ook als je niet meegaat,
graag een mailtje!
Ter info:
Het Gulden Cabinet:
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen wordt nog tot eind 2017 grondig
gerenoveerd. Een gedeelte van de rijke collectie wordt daarom geruime tijd ondergebracht bij
verschillende gastinstellingen, o.m. het Mechelse Schepenhuis. Ook in de patriciërswoning van
burgemeester en mecenas Nicolaas Rockox werden in Het Gulden Cabinet een aantal topstukken uit het
KMSKA en de belangrijkste werken uit het Rockoxhuis zelf samengebracht om zo een idee te geven hoe
een kunstenkabinet er tijdens de Gouden eeuw in Antwerpen moet hebben uitgezien. Wees dus niet
verbaasd als je er Oude Meesters als Rogier Van der Weyden, Hans Memling, Jan van Eyck, Peter Paul
Rubens en Anthony Van Dyck tegen het lijf loopt! “Nog nooit,” schrijft een criticus, “was het stadspaleis
van oud-burgemeester Nicolaas Rockox zo luxueus ingericht.” Dat belooft dus!
3500 jaar Textielkunst:
Het bedrijf Katoen Natie bezit een belangrijke collectie weefsels uit de laat-Egyptische geschiedenis zoals
tunica’s, mutsen en andere weefsels daterend van 2000 v.Chr. Deze weefsels werden door archeologen
ontdekt tijdens bodemonderzoek in Egyptische necropolen. De collectie bevat eveneens Perzische
weefsels aangetroffen langs de zijderoute en textiel uit de Romeinse, Byzantijnse en vroeg-islamitische
periode. De hele collectie is ondergebracht in een geheel van vier 19de-eeuwse magazijnen en twee art
nouveau-woningen, gelegen aan de Van Aerdtstraat.
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