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Beste Museumvriend(in),
U bent erg enthousiast en talrijk ingegaan
op ons winteraanbod van lezingen en uitstappen: voor het koepelbezoek aan de
tentoonstelling ‘Gustave van de Woestyne’
trokken we met maar liefst 75 Brugse Museumvrienden naar
het MSK waar we bijzonder goed ontvangen werden door
onze Gentse Vrienden. Ook het bezoek aan de stemmige
Ensortentoonstelling in Oostende was een voltreffer.
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U kreeg enkele dagen geleden het tweede nummer van het
museumbulletin in de bus. Dit fraai uitgegeven themanummer
is helemaal gewijd aan de tentoonstelling ‘Ivoor in Brugge’ die
momenteel loopt in het Hospitaalmuseum Sint-Jan. U kan er
prachtige –misschien een beetje vergeten - kleinoden zien
uit onze eigen museumcollecties en ook uit Brugse kerken
en kloosters. Op 6 juni komt Stéphane Vandenberghe die
deze expositie voor fijnproevers in elkaar stak en ook de
publicatie schreef, voor onze leden een uiteenzetting geven.
Binnenkort loopt er in de Sint-Jacobskerk een expositie
omtrent de Brugse verering van Sint Jacob. Samensteller
van deze tentoonstelling en bestuurslid Benoit Kervyn leidt
er onze leden rond.
Ook onze samenwerking met het Concertgebouw zetten
we verder: u vindt ook deze keer een speciaal aanbod naar
onze leden.
Wij wensen u alvast een mooie zomer!
Bertil van Outryve d'Ydewalle

Lezingen
In de Vriendenzaal van het Groeningemuseum,
Dijver 12, Brugge
Zondag 9 mei om 10.00 u (!)
i.s.m. Montanus,
Collegium medico-historicum Brugense
WERELDOORLOG II: Artsen in de collaboratie
Prof Dr Luc Calliauw, Brugge, professor emeritus neurochirurgie  aan de Universiteit Gent,
“De medische faculteit van de RUG in de collaboratie 40-44”
Dhr Joris Dedeurwaerder, Brugge, auteur van het boek
“Professor Speleers”, een biografie” en  
“Reimond Speleers, een atypische collaborateur”.
Na de oorlog werden door de Belgische justitie meer dan
40.000 veroordelingen uitgesproken voor al dan niet vermeende collaboratie, waarvan 242 doodsvonnissen. Velen
overleefden maar waren psychisch gekraakt en berooid.

Zondag 6 juni om 10.00 u (!)
Stéphane Vandenberghe, adjunct-conservator Hospitaalmuseum en samensteller expositie “Ivoor in Brugge”
Inleiding op de tentoonstelling
gevolgd door een bezoek.
In de expositie gaat het om
ivoren voorwerpen, de meeste
daterend van de veertiende tot
de zestiende eeuw, die meestal
in Europa zijn bewerkt of ervoor
zijn gemaakt. Veelal hebben ze
een religieuze functie, al zijn er
ook medaillons of een haarpin in been en dus niet in ivoor! - bij.
Heel wat voorwerpen komen uit
de collectie Musea Brugge, maar
er zijn er ook die bewaard worden
in kloosters.

Bezoek
aan de tentoonstelling in de Brugse Sint-Jacobskerk

“Naer het graf van mynen heere sint jacop”
Woensdag 16 juni om 14.00 u / om 15.30 u
Zaterdag 19 juni om 14.00 u / om 15.30 u
Santiago de Compostela is sinds de middeleeuwen, samen
met Rome en Jeruzalem, een belangrijk pelgrimsoord.  Ook
vandaag trekken mensen naar het vermeende graf van de
apostel Jacobus, en dit niet alleen uit religieuze overtuiging.  
Dit jaar valt 25 juli, feestdag van Jacobus, op een zondag,
zodat het in Compostella een Heilig Jaar wordt.
De Brugse Sint-Jacobskerk is sinds haar stichting in 1240
tot op de dag van vandaag de startplaats voor Bruggelingen
die naar het Spaanse heiligdom trekken.  Het leek dan ook
de moeite om daar nu de figuur van de heilige Jacobus en
de plaats van Compostela t.o.v. Brugge te belichten.
In deze thematentoonstelling maakt de bezoeker kennis met
de apostel Jacobus de Meerdere, zijn iconografie, de pelgrims en de tochten, de schelp als universeel symbool.  Ook
wordt stilgestaan bij enkele Bruggelingen die in de 15de eeuw
op strafbedevaart naar Compostela trokken. Kunstwerken
uit de Sint-Jacobskerk worden aangevuld met objecten uit
Musea Brugge, het patrimonium van de Edele Confrérie van
het H.Bloed, het OCMW en het stadsarchief.  Een boeiend
geheel waarin beeldhouwkunst, schilderkunst, edelsmeedwerk, archiefmateriaal en textiel aanwezig zullen zijn.
Inschrijven voor dit exclusief begeleid bezoek (duid aan voor
welke beurt !) via mail, brief of telefoon naar ons secretariaat
vóór 1 juni: beperkt tot 20 deelnemers per rondleiding.
Bron: Benoit Kervyn

Concerten

Colofon

Opnieuw een speciaal aanbod voor onze leden in het
Brugse Concertgebouw.

info@vsmb is een driemaandelijks informatieblad uitgegeven
door "De Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge, vzw."

Zaterdag 5 juni 2010
in de Concertzaal in het kader van
het Boccherini festival:

El Concierto Español &
Soledad Cardoso
El Concierto Espanol
Emilio Moreno, viool en dirigent
Soledad Cardoso, sopraan
Een 'Academia Boccheriniana' in het paleis van Santa
Cruz in Madrid.
Boccherini’s kamermuziek is een ware
goudmijn. Ook de symfonie kon Boccherini bekoren. Een bloemlezing van
fragmenten uit verschillende symfonieën ontpopt zich volgens een 18eeeuwse praktijk tot een gloednieuw
exemplaar. Dat opera en muziektheater
ook in Spanje erg populair waren, bewijzen Boccherini’s Italiaanse concertaria’s, die eindelijk uit de luwte treden.
Dit programma wordt ongetwijfeld een ware ontdekking,
die Boccherini’s veelzijdigheid en zijn bedrevenheid in de
meest uiteenlopende genres overtuigend illustreert.

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

Ledenbijdragen:

Op za 05.06.2010 om 20.00 u
Concertzaal
€ 20 i.p.v. € 30 voor een eersterangsticket

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

10 EURO
28 EURO
36 EURO
65 EURO
150 EURO

Om 19.15 u is er een Inleiding door Ignace Bossuyt

Onze bankrekening:

Wil vóór 15 mei reserveren via storting van het correcte bedrag op rekening vsmb met de vermelding ‘concert 5 juni’
en uw vsmb lidnummer. U krijgt de kaarten thuisgestuurd.
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