Denderleeuw
Jaargang 102
Maart 2014

Beste Davidsfondsers,
Graag bezorgen we u onze activiteiten voor de komende maand april.

Bezoek aan de Bijloke-site in Gent
Zondag 27 april 2014 om 13.30 uur
De naam van deze site is afkomstig van de Bijlokemeersen, de
weilanden die door gravin Johanna van Constantinopel
geschonken werden voor de oprichting van een hospitaal. Hier
werd in de 13de eeuw het Bijlokehospitaal gesticht. Later werd
ook de Bijlokeabdij opgetrokken. Uiteindelijk bestond het
complex uit een hospitaal, abdij en nutsgebouwen uit drie
perioden : de middeleeuwen, de 17de eeuw en de 19de eeuw.
Vandaag is de Bijlokesite vooral bekend als een cultureel centrum
met onder andere het Stadsmuseum Gent (STAM) en het Muziekcentrum de Bijloke.
We maken de verplaatsing met eigen wagen en vertrekken om 13u30 op het Dorp in Denderleeuw.
De prijs bedraagt 22 euro (gids, inkomgelden STAM en Muziekcentrum en vergoeding chauffeur 4 EUR).
Inschrijven kan bij Martine Van Droogenbroeck op het tel.nr 0478/37.20.91 (vanaf 18 u) . Nadien
schrijft u het bedrag over op rek. nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Tentoonstelling Michaël Borremans
zaterdag 5 april 2014 om 14 uur
Michaël Borremans is, samen met Luc Tuymans, één van de Vlaamse kunstenaars die door Jan Hoet
ontdekt werden en internationale erkenning verwierven. Eind jaren ‘90 brak hij door met een
gevarieerd oeuvre (tekeningen, schilderijen, films) waarin de bedrieglijkheid van de voorstelling en
de absurditeit van het bestaan op een suggestieve, ironische manier wordt blootgelegd.
Tijdens de overzichtstentoonstelling 'As sweet as it gets' in het Paleis voor Schone Kunsten, met een
100-tal werken van de voorbije 14 jaar, maakt u kennis met deze fascinerende kunstenaar.
Het bezoek is gepland op zaterdag 5 april 2014 om 14.30 uur. De kostprijs bedraagt 22 euro (inkom,
gids en trein). Wie wil meegaan geeft een seintje op tel. nr. 053/66.10.43 of via e-mail.

Noteer ook al volgende data in uw agenda :
 zaterdag 23 en zondag 24 mei : Toneelvoorstelling 'Odiel' in de Plomblom, in het
kader van de Wielerweek in Ninove
 zondag 22 juni : zomerwandeling in de buurt van Asse.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

