Club V 9 Tienen
Tienen,25-10-2017
Nieuwsbrief nr. VIII/3
Hallo KP’ers!
Door overbezetting was het geplande bezoek aan de suikerraffinaderij niet meer te fiksen. In
Luik echter lopen momenteel een aantal interessante tentoonstellingen; daaruit pikten we er ter
vervanging twee op voor een tr-tr: in Guillemins: “Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030”, een
tentoonstelling in het kader van de tweehonderdste verjaardag van de Universiteit van Luik, en in
La Boverie: “Europalia Indonesia”. Twee evenementen een bezoekje waard dachten wij!
Programma:
08.24 - 09.06 uur: vertrek Tienen Centraal; aankomst Luik Guillemins
10.00 - 12.00 uur: Bezoek “Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030”
12.30 - 14.30 uur: lunchtime
15.00 - 16.30 uur: Europalia Indonesia
17.54 - 18.35 uur: vertrek Luik; aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 8 november -uiterste datum!- 68 € op rekening 068-8915154-08 of IBAN
BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,
met vermelding: U 08 03
2. Bevestig je deelname aan Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname!
Ter info:
“Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030”: “De rode draad doorheen de tentoonstelling: De Mens van
de Toekomst. De bezoeker wordt ondergedompeld in grote decors; hij zal oog in oog komen te
staan met de toekomst aan de hand van ruimtes die verfraaid worden met behulp van
voorwerpen, uitstalramen, verklarende teksten en films. Hij zal zo ontdekken welke impact de
wetenschap heeft op iemands geboorte, studies, werk, hobby’s, omgeving, ziektes, dood…” Het
evenement vindt plaats in het station Luik-Guillemins, ontworpen door architect Santiago
Calatrava: kan men zich een meer geschikte locatie voorstellen? Met de audiogids kan iedereen
hier zijn eigen ontdekkingstocht ondernemen!
Europalia Indonesia in het Parc de la Boverie: “Van de Austronesische avonturen tot de
Portugese en Nederlandse handelsposten, van de hindoe-boeddhistische koninkrijken tot de
islamitische sultanaten… De tentoonstelling vertelt het fascinerende verhaal van een land en zijn
veelvormig verleden, een land rijk aan specerijen, kostbaar hout en goud, gelegen aan het
kruispunt van de meest bevaren maritieme routes van de wereld, vroeger en vandaag. De meer
dan 250 voorwerpen -waaronder tal van nationale schatten- zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het
Nationaal Museum van Indonesië.” Een gids leidt ons door deze wondere wereld.
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