OM ONS TE CONTACTEREN :
Secretariaat : Rothschild gebouw +1
Permanentie op dinsdag middag.
Interne post : KUNSTKRING – 1RA1K
Externe post : Kunstkring BNP Paribas Fortis vzw,
Warandeberg 3 – 1RA1K, 1000 Brussel.
Heeft u een email-adres en krijgt u deze newsletter
op papier, gelieve dan ons dan uw email-adres mee
te delen aan : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
Dit zal ons toelaten u beter en sneller te informeren.

KUNSTKRING
BNP PARIBAS FORTIS

U vindt de laatste nieuwsberichten op onze site :
http://www.cae-kkk.be/

NEWSLETTER – november 2017

Opgelet : Het secretariaat van de Kunstkring zal
gesloten zijn van woensdag 20 december 2017
tot en met maandag 8 januari 2018.

1942-2017

LIDGELD 2017 : het is niet te laat …

Dit jaar vieren wij 75 jaar Kring Filatelie, 75 jaar Door de overgang van de Kunstkring naar een VZW,
is het nog niet mogelijk de lidgelden via domiciliëring
Kunstkring en 40 jaar sectie Foto-toerisme !
te innen.
Hieronder vindt u een beeld van de drievoudige Om uw lidmaatschap te behouden vragen wij om een
tentoonstelling die doorging in het Cultureel overschrijving van 6,20 € te willen uitvoeren op
Centrum van Oudergem en ook de aankondigingen rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring
met vermelding « lidgeld 2017 » en uw stamnummer
van onze volgende afspraken.
indien mogelijk.
-

Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan heeft de sectie Foto-toerisme een fotowedstrijd gehouden.
Hierbij tonen we U de winnende foto genomen door Renaud Flabat.

-
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75 Jaar Kunstkring
Van 26/5 tot 4/6/2017 vond een drievoudige tentoonstelling plaats in het Cultureel Centrum van Oudergem
dit ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de sectie « Filatelie» en « Schilders & Beeldhouwers » en 40
jaar sectie « Foto-toerisme ».
Momenteel zijn we de activiteiten voor het begin van volgend jaar aan het voorbereiden die het jubileumjaar
van de Kunstkring zullen afsluiten.

Vernissage van de tentoonstelling in het Cultureel Centrum van Oudergem – mei 2017
-

NIEUWS VAN DE SECTIES
Buiten de punctuele initiatieven hebben de secties Foto-toerisme, Verzamelingen, Schilders & Beeldhouwers, Muziek en Ontdekkingen hun gewone activiteiten en vergaderingen. Hieronder enkele foto’s van
deze activiteiten. Meer info : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html
-

Foto’s van de sectie Foto-toerisme :

Parijs

Transilvanië

De laatste maanden hebben we een ganse reeks activiteiten georganiseerd die steeds veel succes hadden :
voorstellingen « Bossemans et Coppenolle » en « Cirque du Soleil », expo’s « Picasso » en « Rik Wouters »,
geleide bezoeken « De stripmuren in Brussel » en «Duitse Negatieven », de zomerreis naar Montenegro. De
Kunstkring was ook aanwezig op de « Family day » te Mechelen. Daarenboven was er de hervatting van de
culturele wandeling « Bank tot Beurs » als teambuilding, de oorspronkelijk bedoeling).
-
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Bank tot Beurs

Duitse Negatieven

SECTIE « MUZIEK »
Aan de ingang van de muziekzaal kan men de « ASLKspaarwimpel » bewonderen (zie hiernaast →).
Leo Wittens, verantwoordelijke voor de sectie Muziek,
vertelt ons over de oorsprong en de geschiedenis ervan :
In 1956 werd besloten om een groot muziekfestival te
houden op de Grote Markt te Brussel en hiervoor werden
niet minder dan 16 verschillende muziekverenigingen
van administraties of groeperingen uitgenodigd op 10 en
17 juni 1956.
De ASLK-spaarwimpel werd aan de best presterende en winnende muziekvereniging overhandigd door de
directie. Die vereniging mocht deze trofee houden tot het volgend festival en dan doorgeven aan de volgende
winnaar. Het laatste festival vond plaats in 1970 ter gelegenheid van de Gentse Floraliën.
Elk jaar namen dus 16 verschillende verenigingen deel op verschillende locaties in gans het land :
- Koninklijke Postharmonie - Gent
- Koninklijke Muzikale Kring – Winterslag
- Les Noirs Talons – Court-St.Etienne
- Spoorwegfanfare Groep Brussel
- Fanfare de la Douane – Mons
- Fanfare des Cheminots du Groupe de Charleroi
- Koninklijke Harmonie der Kolenmijnen – Beringen
- Kredietbank Harmonie St. Cecilia – Kortrijk
- Phalange Musicale de l’Office des Cheques Postaux – Bruxelles
- Fanfare de Spoorwegman Gewest Leuven
- General Motors Band – Antwerpen
- Harmonie des PTT – Verviers
- Koninklijke Bell Harmonie – Antwerpen
- Harmonie des Postiers Liégeois – Liège
- Harmonie Royale des Carrières de Porphyre de Quenast
- Fanfare Royale du Personnel de la STIB – Bruxelles
Aarzel niet om met Leo contact te nemen (via het secretariaat van de Kunstkring) voor alle vragen of
inlichtingen rond de sectie Muziek en haar activiteiten.
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AAN ONZE LEDEN DIE DE BANK VERLATEN

AGENDA

Vergeet zeker niet uw persoonlijk email-adres mede
te delen zodat wij gemakkelijk informatie en « newsletter » kunnen blijven doorsturen.
Ons adres : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be

25/11 :
(Muziek).

Herdenkingsmis

in

Finisterraekerk

2 + 3/12 : Kerstmarkt Amsterdam (Foto-Toerisme)
19/12 : Concert – auditorium Broekstraat (Muziek)
Al deze activiteiten zullen via onze gebruikelijke communicatiemiddelen worden aangekondigd : « news »
op intranet, email, newsletter, website internet.

Necrologie
Wij delen U met spijt mede het overlijden mede
van Georges Deghorain, (sectie Muziek - maart
2017).

De laatste info’s zijn te vinden op de site van de
Kunstkring : http://www.cae-kkk.be/

75 JAAR SECTIE FILATELIE
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Cultureel Centrum van Oudergem heeft de sectie
Verzamelingen twee speciale zegels uitgebracht :

Deze zegels zijn te koop per stuk of per blad van 10. Er zijn er nog een paar beschikbaar.

http://www.ae-collections.be/philately/MyStamps.htm
De afdeling Verzamelingen vergadert maandelijks
iedere laatste dinsdag van 11 u 30 tot 13 u 30 en
laatste donderdag van 16 u 15 tot 18 u 00.
Het lokaal bevindt zich in het gebouw Rothschild +1,
Broekstraat 30 (achterin het AB gebouw). 1ste verdieping, einde van de gang voorbij het secretariaat
van de Kunstkring.

Voor meer informatie betreffende de
activiteiten
van
de
verschillende
onderafdelingen en over de historiek van
de sectie Verzamelingen volg de link :
http://www.ae-collections.be/

Verantwoordelijke uitgever : Guy Stuckens, 12 Dokter Roux straat, 1070 Brussel.
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