Afdeling Denderleeuw
Jaargang 96 oktober 2007

Beste Davidsfondser,

Op zaterdag 10 november brengen we een bezoek aan de tentoonstelling

Rubens, een genie aan het werk
Naast een unieke verzameling van een vijftigtal werken waarvoor
Rubens of zijn atelier zelf tekenden, zijn de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België eveneens in het bezit van composities die de
Antwerpse grootmeester realiseerde in samenwerking met bekende
collega’s, zoals Jan Bruegel de Oude, Antoon van Dyck en Cornelis de
Vos. De verzameling die uit olieverfschetsen, kleinere schilderijen en
altaarstukken bestaat, heeft een bijzonder karakter, omdat zij uit Rubens’
meest vruchtbare periode stamt, de periode waarin zijn creatieve genie
en zijn ondernemingsgeest het rijpst tot uiting kwamen (1614-1640). Op
het toppunt van zijn roem vestigt Rubens een belangrijk atelier aan de
Wapper te Antwerpen. Hij oefent er een tweevoudige artistieke activiteit
uit: ontwerper voor eigen rekening en ondernemer voor meerdere grote bestellingen. Daartoe
werden een zeventigtal andere schilderijen en tekeningen in bruikleen aangevraagd, die voor het
merendeel van de geniale Rubens zelf stammen. Deze bruiklenen werden zo geselecteerd dat zij
de bezoeker toelaten om het creatieve proces binnen het Rubensatelier stap voor stap te volgen.
We hebben een gids besteld voor zaterdagnamiddag 10 november om 14.30 uur. We komen samen
in het Station van Denderleeuw rond 13.00 uur.
Bereken zelf uw prijs voor deelname :
•
•

•

trein : 3 EUR (met keycard) heen en terug
tentoonstelling : 9 EUR, tenzij wie een bon heeft voor gratis deelname (uit De Standaard van
29 september). Indien we voldoende volk hebben voor het groepstarief, kunnen we 2 EUR
per persoon teruggeven.
gidsing : 6 EUR per persoon.

Inschrijven kan door te bellen naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43). Het juiste
bedrag dient overgeschreven te worden op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw. Het aantal deelnemers is beperkt tot 18 (of bij voldoende interesse tot 36).

De inschrijvingstermijn voor Vlaanderen Quizt op 20 oktober wordt verlengd tot 10 oktober.
Wie interesse heeft om deel te nemen, maar geen volledige ploeg vindt, kan ons contacteren.
Supporters zijn uiteraard ook welkom.
Afspraak in de Feestzaal van IKSO, Middenstraat 10 om 20 uur.

Vriendelijke groeten van het bestuur

