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Het jaar 2010 dat stilaan op zijn einde loopt,
was voor onze vereniging opnieuw een jaar
vol van interessante activiteiten die door u
allen talrijk en enthousiast werden bijgewoond. Naar goede gewoonte treft u een overzicht hiervan
aan in de binnenbladzijden van dit eindejaarsnummer van
info@vsmb.
Een jaarwissel houdt ook in dat wij bij u komen aankloppen
voor de hernieuwing van het lidmaatschap. Samen met deze
publicatie sturen wij u een vraag tot betaling van de nu toch
al enkele jaren ongewijzigd gebleven jaarbijdrage. Wanneer
wij uw overschrijving ontvangen hebben sturen wij u begin
januari de lidkaart(en) op. Deze kaart geeft u niet alleen de
kans om deel te nemen aan de vele activiteiten die we in 2011
exclusief voor onze leden zullen organiseren maar laat u ook
toe gratis alle Musea Brugge te bezoeken alsook de vaste
collecties van KMSK Gent en KMSK Antwerpen. Daarnaast
ontvangt u onze driemaandelijkse publicaties (Museumbulletin en info@vsmb) en op vertoon van uw lidkaart hebt u
recht op 10 % korting in onze museumshops.
Ik wil u speciaal uitnodigen op onze laatste activiteit van
2010. Op dinsdag 28 december om 14.30 uur geeft onze
secretaris Rudy De Nolf in de Vriendenzaal een causerie
over het reisdagboek van Albrecht Dürer in de Nederlanden
waarvan hij onlangs een Franse vertaling maakte. Aansluitend kunnen we wat bijpraten tijdens de eindejaarsdrink die
we u achteraf graag aanbieden.
Namens de Raad van Bestuur wens ik u en al uw geliefden
een vreugdevol 2011!
Tot binnenkort,
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

JAAROVERZICHT 2010
De Vrienden van de Stedelijke Musea in 2010
In 2010 hebben wij opnieuw voor onze ruim 1300 leden een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten georganiseerd.
Het zwaartepunt hierbij lag vooral in het najaar en hield verband
met het prestigieuze Stadsfestival ‘Brugge Centraal’ en  zijn twee
belangrijke tentoonstellingen: het kunstparcours uitgewerkt door
artist curator Luc Tuymans, “Een visie op Centraal Europa” en de
expo “Van Eyck tot Dürer” in het Groeningemuseum.
Op 9 en 14 november gaf educatief medewerkster Musea Brugge
Tine Van Poucke, speciaal voor onze leden, een telkens druk bijgewoonde introductie op de tentoonstelling “Van Eyck tot Dürer” .
Op 9 november ontvingen we ook 170 Koepelvrienden uit Gent
en Antwerpen in de tentoonstelling in Groeninge: ze kregen in de
Vriendenzaal duiding bij het project en konden dan, na sluitingstijd
van het museum, in alle rust de werken bekijken.
We organiseerden 10 museumlezingen in onze Vriendenzaal
• op 21 februari
Xavier Tricot, ‘James Ensor’
• op 18 april
Jeroen Cornilly  i.s.m. Sint-Lucasinstituut, ‘Het Provinciaal Hof in
Brugge’
• op 10 mei
ism  Montanus, ‘Wereldoorlog II, Artsen in collaboratie’
lezingen door Dr Luc Calliauw en Joris Dedeurwaerder
• op 6 juni
Stephane Vandenberghe, ‘Ivoor in Brugge’
• op 31 oktober
Jeroen Stumpel, ‘Albrecht Dürer en de gravure’
• op 11 november
i.s.m. Montanus
lezingen door Dr Johan Boelaert, Dr Dirk Mattelaer en Dr Johan
Mattelaer.
• op 21 november
Till-Holger Borchert, ‘Jan van Eyck en het realisme in de Europese
schilderkunst’
• op 28 november
in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw
Luc Tuymans, ‘Een visie op Centraal Europa’
• op 5 december
Antje-Fee Köllerman, ‘Rogier van der Weyden, het Columba-altaar
en zijn impact op de kunstenaars’
• op 28 december
Rudy De Nolf, ‘Het reisdagboek van Dürer in de Nederlanden’
Daarnaast waren er een viertal culturele uitstappen:
• op dinsdag 2 maart
Naar Mu.ZEE in Oostende met bezoek aan de tentoonstelling “Bij
Ensor op Bezoek”.

• op dinsdag 30 maart
De Koepel-Vrienden uit Gent nodigden ons uit voor een bezoek
aan de tentoonstelling ‘Gustave Van de Woestyne’ in het KMSK.
’s Morgens bezochten we ‘De Chinese Verleiding’ in de Kunsthal
Sint-Pietersabdij.
• op woensdag 16 en zaterdag 19 juni
Geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Naer het graf van mynen
heere sint jacop’ in de Brugse Sint-Jacobskerk.
• op dinsdag 28 september
Op uitnodiging van onze Koepel-Vrienden naar het KMSK Antwerpen voor een bezoek aan ‘Closing Time’ met inleiding door
curator en kunstenaar Jan Vanriet.
Onze bijzondere begunstigers, sponsors en beschermende leden
konden genieten van een extra aanbod
• op zaterdag 30 januari
Museumontbijt waarop artistiek directeur Manfred Sellink de toekomstvisie van Musea Brugge toelichtte.
• op woensdag 27 oktober
Preview van de tentoonstelling  “Van Eyck tot Dürer” met aansluitend een receptie in de Vriendenzaal.
Dit jaar konden wij opnieuw rekenen op een 40-tal enthousiaste
vrijwilligers voor wie naast de gewone pr en info aan de Vriendenbalie in Groeninge, dit jaar de distributie van de audiotoursystemen voor gidsen in de-tentoonstelling 'Van Eyck tot Dürer' een
belangrijke museumondersteunende opdracht was.
Ook de museummenu’s, een aanbod naar de jeugd, waarbij onze
vereniging deels het administratieve luik  organiseert konden op
succes blijven rekenen. Er werden in het totaal een 150-tal museumateliers ingericht.
Onze leden ontvingen 4 nummers van het  MUSEUMBULLETIN  
(waaronder een prachtig dubbel themanummer gewijd aan ‘Ivoor in
Brugge’) en daarnaast nog 4 nieuwsbrieven info@vsmb specifiek
met informatie over onze activiteiten.
Op 26 januari, tijdens onze nieuwjaarsreceptie, kwam medelid
Paul Saelens het boeiende levensverhaal vertellen van zijn overgrootvader architect Theo Raison en dit naar aanleiding van de
schenking door de familie van een interessante aquarel uit 1918.
Op een veiling werd op vraag van de musea een omvangrijke
portefeuille met spotprenten van René De Pauw (1887-1946)
aangekocht. Deze karikaturen die betrekking hebben op de Duitse
bezetting in Brugge  tijdens WO I zullen zeker van pas komen bij
de tentoonstellingen die ter gelegenheid van de 100ste verjaardag
van WO I op stapel staan.
Ook dit jaar participeerde VSMB verder in de campagne “testament.be” van de vzw EMO die als doelstelling heeft schenkingen
en erfenissen aan de Brugse musea te propageren.

Concert

Colofon

Exclusief aanbod voor onze leden
Zaterdag 22 januari 2011 om 20.00 u
Concertgebouw, Brugge
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In het kader van het festival ‘De  Bach Academie’
CAPILLA FLAMENCA, ‘Terug naar Agricola’
Voor dit concert ging de Capella Flamenca terug naar de
wortels van Bachs muziek: de vroeg 16de eeuwse polyfonie
van de ‘Vlaming’ Alexander Agricola.
Om 19.15 u geeft Ignace Bossuyt een inleiding.
18 € (i.p.v. 25 €) voor een ticket rang 2 parterre
Reserveren vóór 10 januari via afzonderlijke storting van het
correcte bedrag op rekening VSMB met vermelding ‘concert
22 januari’ en uw vsmb lidnummer. U krijgt de kaarten thuisgestuurd.

Eindejaarscauserie
Dinsdag 28 december 2010 om 14.30 u
Vriendenzaal, Groeningemuseum
Rudy De Nolf, ‘Albrecht Dürer in de
Nederlanden, een reisverslag’.
Aansluitend bieden wij u graag een
eindejaarsdrink aan.
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