
Alsemberg, 14 november 2021 

 

Beste K&C-vriendinnen en -vrienden, 

 

2021 loopt op zijn eind. Een jaar dat we niet vlug zullen vergeten. Ik bespaar jullie de details. 

We sluiten af met een uitzonderlijke tentoonstelling rond het werk van David Hockney. We 

blijven positief denken, handelen en vooruit kijken en maken intussen ook al plannen voor 

volgend jaar.  

Ter herinnering: ook Kunst & Cultuur werkt met BETAALBLOKKEN. Voor K&C geldt de 

voorrangsregel i.v.m. de aanwezigheid op de Algemene Vergadering NIET.  

 

We nodigen jullie graag uit op vrijdag 17 december 2021 om 14.30 en 15.00 uur voor 

een  bezoek aan de tentoonstelling ‘David Hockney: Werken uit de Tate Collectie, 1954-

2017’ in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)    

 

David Hockney, geboren in Bradford op 9 juli 1937, is een Engels kunstenaar en een van de 

bekendste vertegenwoordigers van de popart. Deze tentoonstelling bevat een uitgebreide reeks 

van meer dan tachtig schilderijen, tekeningen en prenten van Hockney uit de Tate Collectie. 

Dit overzicht overspant zijn hele carrière en toont een aantal memorabele werken uit de 

vorige eeuw. 

De tentoonstelling kent een overweldigend succes. We hebben dit bezoek alsnog kunnen 

vastleggen doch voor maximum zestig deelnemers. Drie groepen van elk tien deelnemers 

starten om 14.30 uur en drie groepen van elk tien deelnemers starten om 15.00 uur.  

 

Geïnteresseerd? Schrijf dan tussen 18 en 24 november 2021 – 22,00 euro per persoon over 

op de rekening BE21 7340 3332 8603 van Hobbyclub Kunst & Cultuur met de vermelding 

‘Hockney - 14.30 uur’ of ‘Hockney - 15.00 uur’, LIEFST ’Hockney - geen voorkeur’. 

We verzamelen uiterlijk vijftien minuten voor het respectievelijk bezoekuur in de inkomhal 

van BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.  

 

De COVID SAFE PASS is verplicht. Vergeet jouw identiteitskaart niet. Het 

is ook verplicht aan de ingang de handen te ontsmetten, het mondmasker te 

dragen bij verplaatsingen in en naar de zaal en 1,5 meter afstand te houden, 

zo niet het mondmasker te dragen. Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies 

je: blijf thuis en verwittig ons tijdig. Concrete info volgt bij de verzending 

van de deelnemerslijst. 

 

Doe de overschrijving enkel voor jezelf en eventuele partner. Dus nooit voor een derde. Wil je 

toch een betaling doen voor een ander lid, doe dit dan met een afzonderlijke overschrijving en 

vermeld duidelijk zijn/haar naam en volledig adres. Dat is belangrijk voor het opmaken van 

de deelnemerslijst. Als je te vroeg overschrijft, wordt de betaaldatum als ‘eerste dag van het 

betaalblok + twee dagen’ gerekend. Ben je de betaling vergeten, neem dan eerst contact met 

ondergetekende.  

Nogmaals ter herinnering: voor K&C geldt de voorrangsregel i.v.m. de aanwezigheid op 

de Algemene Vergadering NIET. 

 

Op 14 januari 2022 bezoeken we de tentoonstelling ‘Op sporen van moderniteit’ in het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België, Brussel. Meer info volgt. 

 

Intussen kijken we er naar uit jullie op 17 december te ontmoeten.  

Bert Demunter 

Coördinator Hobbyclub Kunst & Cultuur 

BETAALKALENDER    

Activiteit Van Tot/met Prijs en referte 

HOCKNEY 18/11/2021 24/11/2021 22,00 euro per persoon 


