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Hartelijk dank voor de vlotte vernieuwing
van uw lidmaatschapsbijdrage voor 2009.
Het doet ons deugd te beseffen dat u tevreden was over al het moois wat we in
ons jubileumjaar hebben aangeboden en
dat u naar uit kijkt om er dit jaar opnieuw
bij te horen.
Het eerste halfjaar zal voornamelijk in het teken staan van
de prestigieuze tentoonstelling “Karel de Stoute. Pracht en
praal in Bourgondië” die van 27 maart tot 21 juli loopt in het
Groeningemuseum en het Bruggemuseum Onthaalkerk
Onze-Lieve-Vrouw.
Naast exclusieve toelichtingen en een reeks lezingen in
de Vriendenzaal bieden we onze leden eveneens een
belangrijke korting aan op de prachtige catalogus bij deze
tentoonstelling.
Ik wil bij het begin van het nieuwe jaar onze groep vrijwilligers
even in the picture zetten. Sedert een goed jaar verzekeren
deze VIB’ers (Vrijwilligers Info Balie) de permanentie in de
inkom van het Groeningemuseum. Ze leveren daar zeer nuttig werk door het verstrekken van de nodige inlichtingen aan
de bezoeker. Zij zijn tevens een ankerpunt en uithangbord
voor onze vereniging.
De museumdirectie doet beroep op hen om tijdens de Karel
de Stoute -tentoonstelling het grouptoursysteem te verdelen:
het betreft een handig systeem van zender en ontvangertjes
waarmee gidsen in alle sereniteit hun rondleiding kunnen
doen. Dit wordt een echte uitdaging!
Alvast een dikke proficiat aan elk van hen en zeker aan bestuurslid mevrouw Hanssens die dit alles perfect coördineert.
Tot binnenkort op een van onze activiteiten,
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

Karel de Stoute.

Pracht en Praal in Bourgondië
Tentoonstelling in het Groeningemuseum &
Bruggemuseum-Onthaalkerk O.L.Vrouw
Van 27 maart tot 21 juli 2009
(gesloten op maandag).
Gratis voor VSMB-leden op vertoon van hun
lidkaart.
Zie ook www.kareldestoute.be

Lezingen
Georganiseerd door VSMB in samenwerking met Musea
Brugge
Alle lezingen vinden plaats in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum
Dinsdag 31 maart, donderdag 2 april en zondag 5 april
Telkens om 14.00 u
Mevrouw Elvira Velghe,
adjunct-conservator Groeningemuseum
Inleiding op de tentoonstelling
Deze inleidingen zijn exclusief voorbehouden voor onze
leden. Daarna is er gelegenheid tot individueel bezoek aan
de tentoonstelling.
Zondag 19 april om 10.30 u
Prof. dr. W.P. Blockmans
Vorstelijk mecenaat en culturele bloei in de Nederlanden
onder de Bourgondiërs
Professor dr. W.P. Blockmans geeft les aan de Universiteit
van Leiden. Hij is een autoriteit in het onderzoek naar de
middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. Hij gaf tal
van lezingen en schreef bijna een bibliotheek vol over historische thema’s uit de Middeleeuwen zoals ‘In de Ban van
Bourgondië’ (1988), ‘Macht. Duizend jaar volkeren, markten
en staten in Europa’ (1997) en ‘Keizer Karel’ (2002).
Zondag 17 mei om 10.30 u
Dr. E. De Maesschalck
Het Gulden Vlies
Edward De Maesschalck studeerde geschiedenis in Leuven
en Parijs.. Eerst was hij assistent aan de K.U. Leuven, daarna
werd hij programma-adviseur voor Canvas. Hij schreef heel
wat historische literatuur. Onlangs verscheen zijn boek ‘De
Bourgondische vorsten 1315-1530’.

Zondag 14 juni om 10.30 u
F. Viltart
Les stratégies et techniques de combat à l’époque de
Charles le Téméraire (lezing in het Frans)
Frank Viltart doctoreerde aan de universiteit van Lille. Hij
is ook verbonden aan het Deutsches Historisches Institut
van Parijs. Gepassioneerd over de militaire aspecten van
de middeleeuwen, gaf hij al tal van lezingen en publiceerde
verschillende artikelen.
Na deze lezing volgt een demonstratie middeleeuws zwaardvechten.
Deze lezingen worden gegeven telkens om 10.30 uur in de
Vriendenzaal en zijn gratis voor onze leden. Na elke lezing
biedt Musea Brugge u een glaasje wijn aan.

Catalogus
De catalogus van de tentoonstelling, een boeiend naslagwerk
over het leven van Karel de Stoute en het Bourgondische
rijk, is een lijvig, 382 pagina’s tellend gebonden naslagwerk,
uitgegeven door het Mercatorfonds.
In het eerste deel wordt de historische en geografische situatie van Bourgondië geschetst aan de hand van kaarten,
biografieën en een uitgebreide stamboom.
In het tweede deel van de catalogus belichten vier auteurs
de figuur Karel de Stoute.
In het laatste deel worden alle voorwerpen uit de tentoonstelling afgebeeld, aangevuld met andere interessante
kunstobjecten en gerangschikt volgens thema. Prachtige
kleurafbeeldingen wisselen elkaar af met informatie over
de stukken en hun context. Een uniek verzamelwerk voor
elke kunstliefhebber! Kostprijs van het boek ‘Karel de Stoute
(1433-1477)’: 39 €.
Met onderstaande ingevulde bon en op vertoon van uw lidkaart 2009 krijgt u in de museumshops een directe korting
van 10 € op deze prachtige catalogus!

VOUCHER CATALOGUS
Karel de Stoute

waarde 10 €
bij afgifte van deze ingevulde voucher betaalt u voor
de catalogus 29 € ipv 39 €

lidnr.

Concert

Colofon

Donderdag 14 mei om 19.15 u.
Concertgebouw
In het kader van het congres 'Burgundian Splendour’'

info@vsmb is een driemaandelijks informatieblad uitgegeven
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‘La Morra’

Dit ensemble brengt een selectie
liederen, dansen en instrumentale muziek uit de tijd van Karel
de Stoute, op muziekgebied een
echte ‘gouden eeuw’.

We zijn al om 18.30 u uitgenodigd
op een ontvangst met een drankje door Jeroen Vanacker,
artistiek directeur.
Voor dit concert hebben we in afspraak met het Concertgebouw 100 kaarten gereserveerd aan 10 € i.p.v. 15 €.
Inschrijven kan door storting vóór 15 april van 10 € p.p. op
onze rekening 470-0184391-18 met code “vsmb-lidnummer
2009 + la morra”.
U krijgt de ticketten begin mei thuis bezorgd.

Studiedag

Verantwoordelijke uitgever:
Bertil van Outryve d’Ydewalle
p/a Dijver 12
8000 Brugge

Correspondentieadres:
VSMB
Dijver 12
8000 Brugge
tel.: +32 50349478
fax: +32 50349479
info@vsmb.be
www.vsmb.be
openingsuren secretariaat:
ma, di, wo & vr
10.00 u tot 12.00 u

project KANTLIJNEN

Ledenbijdragen 2009

Op 27 februari 2009 organiseert ‘Kant in Vlaanderen’ vzw samen met ‘Musea Brugge’ een
studiedag ter afsluiting van het project ‘KANTLIJNEN’. “Kant op weg naar design”

Jeugdlid (-18 j)
Individueel lid
Lid met partner
Steunend lid
Beschermend lid

De inkom bedraagt 15 € voor leden van vsmb i.p.v. 20 €,
koffie, lunch, receptie, voucher gratis bezoek Kantlijnen en
informatiebundel inclusief.
Programma en inschrijvingsformulier op www.vsmb.be .
Aanmelden vóór 20 februari 2009 op mailadres:
hadewig.thiels@kantinvlaanderen.be

10 EURO
28 EURO
36 EURO
65 EURO
150 EURO

Onze bankrekening:
KBC
IBAN
BIC		

470-0184391-18
BE50 4700 1843 9118
KREDBEBB

Als wij op 5 februari uw ledenbijdrage
nog niet hadden ontvangen dan ziet u
hier een ingekleurd merkteken

Wij willen u graag als lid van onze
vereniging behouden. Betaal snel uw
ledenbijdrage!
Uw lidnummer vindt u op het adresetiket vooraan. Met dank.

