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Op 21 juli hebben onze vrijwilligers samen met het museumpersoneel het glas
geheven bij de sluiting van de succesvolle
Karel de Stoute tentoonstelling. Het betekende het einde van 4 maanden hard werken waarbij meer dan 1000 groepen met
gids van een grouptoursysteem voorzien
werden. De museumdirectie en de Raad
van Bestuur willen nog eens langs deze weg elke vrijwilliger
danken voor hun volgehouden inspanning. Hun inzet vormt
een wezenlijke bijdrage tot een verdere uitstraling van onze
vereniging.
Het najaar kondigt zich boeiend aan. Een dezer dagen krijgt
u thuis een dubbelnummer van het museumbulletin dat
helemaal gewijd is aan de figuur van Delacenserie die 100
jaar na zijn dood een tentoonstelling krijgt in het Gruuthusemuseum. Verder is er het traditionele aanbod lezingen in
de Vriendenzaal en organiseren we eveneens uitstappen
naar toptentoonstellingen in Antwerpen en Leuven. Ook met
het Brugse concertgebouw konden we voor u interessante
afspraken maken. U leest het allemaal in dit ledenblad.
Tot binnenkort
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

met dank aan onze vrijwilligers

Lezingen
Zondag 25 oktober 2009 om 10.30 u.
Prof. dr. Luc Verpoest
Louis Delacenserie: tussen geschiedenis en moderniteit in het laat-negentiende-eeuwse Brugge
Op het einde van de negentiende eeuw speelde Brugge een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de monumentenzorg.
‘Conservatie of restauratie’ was de kern van het debat. Delacenserie speelde hierin een bepalende rol, ook omdat hij niet
alleen restaureerde maar tevens eigentijds nieuw bouwde, zij
het in een historiserende stijl. Ook zijn ‘moderne’ architectuur
droeg bij aan de ‘restauratie’ van het historische Brugge en
aan de voorzichtige modernisering ervan.
Zie ook:
www.uitvindingvanbrugge.be/Louis-Delacenserie.15.0.html

Woensdag 11 november 2009 om 10.00 u.
i.s.m Montanus,
het collegium medico-historicum Brugense

Dr. Patrick Verbeke, A.Z. St.-Jan,
Brugge
De geneeskunde in Brugge tijdens de bezetting
1914-18
Prof. P. Defoort, U.Z. Gent
Depage en L’Océan.
Een Belgisch krijgshospitaal van de IJzer tot de
Brugse Normaalschool
WO I was een van de bloedigste conflicten ooit waar ‘de
wetenschap van het genezen sprakeloos stond tegenover
de wetenschap van het vernietigen’ (Ellen La Motte). Het
veldhospitaal was de plaats waar alle gruwelen van de oorlog
bijeen kwamen Meer hierover in deze dubbele lezing.
Zie ook
www.wereldoorlog1418.nl/geneeskunde/hulpverlening.html

Excursies
Zondag 11 oktober 2009
Culturele daguitstap naar Leuven
Rogier vander Weyden, de Passie van de Meester
Een prestigieuze tentoonstelling over de 15de eeuwse meester in het weergeven van emoties. Ruim 100 topstukken uit
de belangrijkste Europese en Amerikaanse verzamelingen.
Met werken die voor het eerst in 6 eeuwen terugkeren naar
Vlaanderen, naar M, het nieuwe museum van Leuven. Een
van dé culturele hoogtepunten van 2009.
Vertrek aan de Magdalenaparking om 7.45 u.
Bezoek met gids aan het Stadhuis en het Begijnhof van
Leuven. Lunch. Om 14 uur: bezoek met gids aan de tentoonstelling.
Prijs 55 €: inbegrepen busreis, fooi chauffeur, toegangsgelden en begeleide bezoeken, lunch.
Inschrijven door storting vóór 20 september met code vsmblidnummer+LEUVEN. Alle ingeschrevenen krijgen nog een
bevestiging en het gedetailleerde programma opgestuurd.
Opgelet: aantal deelnemers beperkt tot 50 !
Zie ook
http://www.rogiervanderweyden.be/nl/4

Dinsdag 27 oktober 2009
Culturele daguitstap naar Antwerpen
Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens.
Meesterwerken uit het Koninklijk Museum
terug in de Kathedraal
Op uitnodiging van onze Antwerpse Museumvrienden

Lajos Vajda en het Hongaarse surrealisme
in KMSK Antwerpen
Vertrek aan de Magdalenaparking om 7.45 u.

Prijs 25 €: inbegrepen busreis, fooi chauffeur, toegangsgelden + audioguide. Vrije lunch in Antwerpen.
Inschrijven door storting vóór 1 oktober met code vsmblidnummer+ANTWERPEN. Alle ingeschrevenen krijgen nog
een bevestiging en het gedetailleerde programma opgestuurd. Opgelet: aantal deelnemers beperkt tot 50 !
Zie ook:
www.dekathedraal.be/nl/tentoonstelling.htm
www.kmska.be

Concerten
We zetten onze samenwerking met het
Brugse concertgebouw verder. Bij het
museumbulletin 3 vindt u straks de flyer
‘Oude Muziek in het Concertgebouw’ en
hier al een aanbod exclusief voor onze
leden: we hebben voor volgende twee
uitgelezen concerten 40 kaarten
1ste rang aan 15 €/kaart (i.p.v. 30/26 €)!

DO 15.10.2009
La Risonanza / Händelcantates

De Italiaanse kamercantates van Georg Friedrich Händel
bleven lang in de schaduw van zijn opera's en oratoria. Onterecht, zo bewijst La Risonanza o.l.v. Fabio Bonizzoni. Het
ensemble brengt alle cantates met instrumentale begeleiding
die Händel componeerde voor zijn adellijke mecenassen.
20.00 - Concertzaal / 19.15 Gratis inleiding door Ignace
Bossuyt

DO 12.11.2009
Capilla Flamenca & Prometheus Ensemble
Missa Nova, angst en verlangen

De Capilla Flamenca en het Prometheus Ensemble slaan de
handen in elkaar voor een uniek auditief avontuur door een
bijna zeven eeuwen oude kathedraal van polyfone klanken.
Met de sublieme Messe de Notre Dame van Guillaume de
Machaut.
20.00 - Concertzaal / 19.15 Gratis inleidend gesprek met
Jan Michiels
Wil snel en vóór 1 oktober reserveren via storting van het
correcte bedrag op rekening vsmb met duidelijke mededeling:
“concert 15.10.09” of/en “concert 12.11.09”.
U krijgt de kaarten thuisgestuurd.
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