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Op maandag 29 september 2009 mocht de voorzitter van
onze vereniging uit de handen van de heer Paul Breyne,
Gouverneur van West Vlaanderen, het getuigschrift en de
medaille ontvangen die ons het recht geven van nu af aan
de titel van "Koninklijke Vereniging" te dragen.

O.L.Vrouw ter Potterie

Duo Juibal

Zaterdag 18 oktober
een onvergetelijke “verjaar-dag”.

Ambiance in Volkskunde

Museumatelier "Op kattenpootjes"

Museumatelier "Hemel en Hel"

Het kleine stemmige kerkje van O.L.V.-ter-Potterie was behoorlijk
volgelopen tegen 11 uur toen voorzitter Bertil van Outryve met
een kort welkomstwoordje het startschot gaf voor deze feestelijke dag. Een intiem concert door het duo Jubal zette meteen de
toon. Ondertussen hadden ouders, opa’s en oma’s hun (klein)
kinderen naar het museum voor Volkskunde gebracht voor het
museummenu “Op kattenpootjes” een ontdekkingstocht door
het rijk van museumkat Aristide. Accordeonist Charles Maeyaert
zorgde ondertussen voor de goede luim in “De Zwarte Kat”
en in de tuin waar ook een natje en een droogje klaarstond.
De oudere (klein)kinderen waren na de middag te gast in de O.L.V.kerk en het Hospitaalmuseum voor de ateliers “Tussen hemel
en hel” en “Sint-Siroop”. In het koor van de kerk, bij het graf van
Maria van Bourgondië, zong de Scola Gregoriana op geregelde
tijdstippen een klaagzang voor de jong gestorven hertogin. In de
kapel van het Oude Hospitaal bracht het kwartet Jedutun stemmige
oude muziek. De Vriendenzaal in het Groeningemuseum was omgebouwd tot informatiecentrum: de bezoeker kon er terecht voor
inlichtingen over de lopende en komende activiteiten in de musea.
Onze leden die langs kwamen kregen er de Stradanusbrochure
en een stijlvolle balpen als verjaardagsgeschenk mee naar huis.
Later op de middag was er speciaal voor de jeugd in de hof Arents
een druk bijgewoond concert door de groepen La Jazzita en C.-zar.
De musea, die op die dag hun deuren gratis open hielden, telden inmiddels niet minder dan 12.000 entrees.

Kwartet Jedutun

Schepen Y. Roose met La Jazitta

Schola Gregoriana

Om halfzes speelde beiaardier Frank Deleu een speciaal carillonconcert voor de jarige vereniging. Ondertussen liepen de Hallenzalen op de eerste verdieping vol met genodigden: meer dan vijfhonderd leden en
invités namen plaats in de zaal voor de feestzitting. Voorzitter Bertil van Outryve heette iedereen welkom
en schetste kort de geschiedenis van de vereniging. Schepen Yves Roose belichtte het programma van
de Musea Brugge in de toekomst en de rol die daarbij weggelegd is voor de Vrienden. Gastspreker Paul
Van Grembergen, voorzitter van de Vlaamse kunstcollectie, had het over de meerwaarde die Vriendenverenigingen kunnen betekenen voor culturele instellingen. Het slotwoord was voor burgemeester Patrick
Moenaert die namens de stad de Vrienden Musea Brugge dankte voor hun jarenlange inzet. Tussen de verschillende speeches bracht het koor “The Bare Necessities” een vertolking van jazz standards en ballads.
Een mooie receptie bekroonde deze geslaagde en erg gesmaakte feestdag

Burgemeester P. Moenaert

Koor "The Bare Necessities"

Voorzitter van Outryve d'Ydewalle

Paul Van Grembergen

Aandachtig publiek tijdens de feestzitting

Deze sponsors hebben
bijgedragen tot het succes van
ons verjaardagsfeest

Meer dan 150 leden bezochten op 18 oktober onze
infostand in de Vriendenzaal; zij werden bedacht met
de Stradanus-monografie en een mooie balpen

Onze leden die geen gelegenheid hadden op
ons verjaardagsfeest deze geschenken te komen ophalen kunnen dit alsnog doen door het
voorleggen van hun lidkaart(en) 2008 bij onze
vrijwilligers aan de Vriendenbalie in het Groeningemuseum en dit tot 4 januari 2009.
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