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Beste Museumvriend(in),
Samen met dit laatste nummer van
info@vsmb 2013 ontvangt u van ons
de uitnodiging om het lidgeld voor
volgend jaar te betalen. Wat onze vereniging afgelopen jaar allemaal voor
haar leden en de musea deed kan u traditioneel op de
binnenbladzijden lezen. Het is bepaald indrukwekkend:
een waaier aan lezingen en uitstappen, financiële en
logistieke ondersteuning van onze musea … Voldoende
redenen voor u, mag ik hopen, om ook volgend jaar
erbij te horen!
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Na ontvangst van uw bijdrage sturen wij u begin 2014 de
nieuwe lidkaart(en), die wij van nu af aan ‘Vriendenpas’
noemen, waarmee u het hele jaar door gratis toegang
krijgt tot de Musea Brugge, maar ook tot de vaste collecties van het MSK Gent en KMSK Antwerpen (nu in
de Fabiolazaal) en uiteraard ook tot al onze lezingen,
bezoeken en uitstappen. U krijgt er eveneens korting
mee op aankopen in de diverse Brugse museumshops.
Samen met het laatste museumbulletin van 2013 ontvangt u over enkele dagen ook een mooie fotobrochure
waarin u kan zien wat een uniek cultureel aanbod u met
uw Vriendenpas krijgt. We maken er ook reclame voor
onze geschenkbon waarmee u een familielid, vriend(in),
… een Vriendenpas geschenk kan doen. Alvast een
leuk idee voor een eindejaarscadeau!
Ondertussen wens ik, ook namens de Raad van Bestuur, u en al uw geliefden een mooi en boeiend 2014 !
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

Jaaroverzicht 2013
De Vrienden van de Stedelijke Musea in 2013

In 2013 hebben wij voor onze ruim 1300 leden (waaronder een
honderdtal beschermende leden en elf bijzondere begunstigers)
een veelzijdig aanbod van culturele activiteiten georganiseerd.
Op 11 juni ontvingen we een veertigtal Koepelvrienden uit Antwerpen: na een inleiding in de Vriendenzaal konden ze de tentoonstelling “Liefde & Devotie” in Gruuthuse en “Fabienne Verdier,
Hommage aan de Vlaamse Primitieven” in Groeninge bezoeken.
Op 4 december gaf adjunct-conservator Laurence Van Kerkhoven
twee rondleidingen voor onze Koepelvrienden van het MSK Gent
in de tentoonstelling “Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn” in het Arentshuis.
Op 14 mei ontvingen wij les Amis des Musées de Lille: zij konden
een exclusieve lezing door Fabienne Verdier zelf over haar tentoonstelling in Groeninge bijwonen.
We organiseerden 14 museumlezingen in onze Vriendenzaal
• op 3 maart: Virginie D’haene, ‘De 17de eeuw door de ogen van
Jacques Callot’
• op 24 maart: Prof. Dr Jos Koldeweij, ‘Het Gruuthusehandschrift
in beeld’
• op 21 april: Patrick Vanden Berghe, ‘De meifoor vroeger en nu’
• op 28 april: Prof. Dr Frank Willaert, ‘Lyriek in Brugge. De liederen
uit het Gruuthusehandschrift in hun Brugse context’
• op 1 mei: i.s.m. Montanus: lezingen door Dr Michel Piette (‘Kindermishandeling’), Dr Paul Broos (‘18de eeuw, meer verstarring
dan verlichting’), Dr André Van Assche (‘Een verloskundige tragedie in Londen in 1817’)
• op 26 mei: Dr Noël Geirnaert, ‘Op zoek naar Egidius. De maatschappelijke situering van de teksten in het zgn. Gruuthusehandschrift’
• op 9 juni: Fabienne Verdier, ‘Hommage aan de Vlaamse Meesters’
• op 16 juni: Brody Neuenschwander & Jeroen D’hoe spraken
over hun audiovisuele installatie in ‘Liefde & Devotie’
• op 6 oktober: Geert Souvereyns & Inge Gheysen, ‘Het Brugsch
Poppenspel Den Uyl’
• op 20 oktober: Drs Ellénita De Mol, ‘Edmond Van Hove, een
neogotische Brugse schilder’
• op 17 november: Kristel Van Audenaeren, ‘Waar Hestia thuis is.
Vuur in de Gruuthusecollectie’
• op 24 november: Drs Matthias Depoorter, ‘Vogels in de kunst’
i.s.m. Vogelbescherming Vlaanderen vzw
• op 1december: Laurence Van Kerkhoven, ‘Jules De Bruycker
te gast bij Frank Brangwyn’
• op 27 december: Piet De Baere en Co English, ‘Joe English
Brugs kunstschilder en frontsoldaat’

Daarnaast waren er een viertal culturele bezoeken:
• op 20 januari : Bezoek aan de tentoonstelling ‘De Weg naar
Van Eyck’ in het museum Boymans Van Beuningen (Rotterdam)
• op 22 mei: Op invitatie van onze Gentse koepelvrienden, bezoek
aan de tentoonstelling ‘Modernisme. Belgische abstracte kunst en
Europa (1912-1930)’ in het MSK Gent
• op 11 september: Bezoek aan het Louvre Lens : vaste collectie
en de tijdelijke tentoonstelling “Rubens en Europa”
• op 24 september: Bezoek aan de tentoonstelling ‘Tot het uur van
onze dood’ in de Sint-Jakobskerk o.l.v. Benoit Kervyn
Onze bijzondere begunstigers, sponsors en beschermende leden
konden genieten van een extra aanbod:
• op 1 juni: (de door het koude weer in januari uitgestelde) Museumbrunch in de Vriendenzaal waarop de museumdirectie het
jaarprogramma van Musea Brugge toelichtte.
• op 16 april: exclusief voor onze bijzondere begunstigers en hun
genodigden: nocturne in de tentoonstelling “Liefde & Devotie” met
nadien een walking dinner.
• op 21 september: ontvangst en bezoek met receptie aan het
Rijksarchief in Brugge
De museummenu’s, een aanbod naar de jeugd, waarbij onze
vereniging het administratieve luik organiseert blijft succesvol.
Er werden in het totaal een 100-tal museumateliers ingericht.
Dit jaar konden wij opnieuw rekenen op een grote groep enthousiaste vrijwilligers die aan de infobalie van het Groeningemuseum de
bezoekers te woord stonden. Ze zorgden ook voor het drankje na
de lezingen in de Vriendenzaal. Tijdens de tentoonstelling “Liefde
& Devotie” in het Gruuthusemuseum (22 maart – 23 juni) stonden
zij in voor de verdeling van het groupstour audio systeem. Op 25
november organiseerde het bestuur voor hen een uitstap naar
Rijsel waar ze een dagprogramma aangeboden werden door de
plaatselijke Vriendenvereniging.
Dit jaar participeerde VSMB opnieuw in de campagne “testament.
be” van de vzw EMO die als doelstelling heeft schenkingen en
erfenissen aan de Brugse musea te propageren.

Op 3 mei 2013 werd het bestuur van de Vrienden ontvangen op
het kabinet van burgemeester Landuyt. De voorzitter overhandigde
officieel aan Stad Brugge de kunstwerken die door de vereniging
tussen 2008 en 2012 werden verworven.
Onze leden ontvingen 4 reguliere nummers van het MUSEUMBULLETIN (waaronder een dubbel nummer gewijd aan het
Brugsch Poppenspel Den Uyl) en een extra nummer (‘Tot het uur
van onze dood’) en daarnaast nog 4 nieuwsbrieven info@vsmb
specifiek met informatie over onze activiteiten.
Vraag naar onze geschenkbonnen

VSMB voert nu een bijzondere promotie rond de Vriendenpas.
Een mooi en origineel geschenk, een lidmaatschap van de Vrienden tot eind 2014, die men aan familie of vrienden kan geven. U
vindt alle informatie daaromtrent aan onze Vriendenbalie in het
Groeningemuseum, in alle shops van Musea Brugge en bij In &
Uit aan het concertgebouw.
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Vriendenzaal van het Groeningemuseum

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

Vrijdag 27 december om 14.30 u
Piet De Baere en Co English
‘Joe English, Brugs kunstschilder en frontsoldaat (1882-1918)’
We maken kennis met Joe English
als geboren Bruggeling, kunstschilder en tekenaar en als frontsoldaat
in Veurne tijdens WO I.
Aansluitend heffen we samen het
glas op het voorbije en het komende
jaar.

Zondag 19 januari om 10.30 u
Prof. Dr Manfred Sellink
‘Geschonken schatten: schenkingen en legaten
in de Brugse musea’.

We vernemen hoe bepaalde werken in de Brugse museumcollecties terecht gekomen zijn. Wie waren die mecenassen
en wat bezielde ze? Het verhaal van 200 jaar schenkingen
aan Musea Brugge.
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Ledenbijdragen:
Individueel lid
Lid met partner
Steunend lid
Beschermend lid

30 EURO
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65 EURO
150 EURO

Onze bankrekening:
In 1907 aangekocht door Staatsminister A. Beernaert en geschonken aan de Stad
Brugge door tussenkomst van de Vrienden der Musea.
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