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Donderdag 10 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Stijn Bruers 

“Weet wie je eet.  Dierenrechten, vlees eten en veganisme” 

 

Maandag 21 (14.00 uur) en dinsdag 22 maart (20.00 uur) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar “Birdman” 

 

Donderdag 14 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond  met Peter Derie  

 “De Koran.  De heilige verzen van de islam” 

 

Maandag 25 april (14.00 uur) en dinsdag 26 april (20.00 uur) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar “Brabançonne” 

 

Zondag 8 mei – 14.00 uur - Fotomuseum (Antw.)  

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Photography Inc.” 

 

Zondag 19 juni – 14.30 uur- Antwerpen 

Lange havenvaart met een Flandriaschip 

 

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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Donderdag 10 maart – 20.00 uur- Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Stijn Bruers 

Weet wie je eet: dierenrechten, vlees eten en 

veganisme 

We hoeven geen vlees, geen dieren, geen dierlijke producten te eten. 

Het kan ook anders! 

Op een eigenzinnige en niet van humor gespeende wijze ontleedt en 

weerlegt Stijn Bruers alle - emotionele en rationele - argumenten van de - al 

dan niet goed menende - bourgondische omnivoor om toch maar zijn steak 

en spek te kunnen verorberen. Bruers toont aan dat het anders kan én moet. 

En neen, insecten zijn geen goed alternatief. Milieu, landbouwareaal, 

gezondheid, de toekomst van de wereldbevolking, er zijn wel 101 redenen 

om je te bekennen tot veganisme. En neen, dat is geen sekte, maar een 

volwaardig en ethisch verantwoord alternatief. Niet iedereen zal zijn 

zienswijze delen, maar Bruers confronteert ons wel met een aantal pijnlijke 

ethische en ecologische dilemma’s.  Stof tot nadenken! 

  

Stijn Bruers (1981) is doctor in de wetenschappen (theoretische 

natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de 

moraalwetenschappen (dierenethiek UGent) en 

projectverantwoordelijke ecologische voetafdruk bij Ecolife vzw. 

 

Toegang: 3 euro (leden HVV 2 euro) Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be  
 

 

Zondag 19 juni – 14.30 uur- Antwerpen 

 

Lange havenvaart met een Flandriaschip 
 

Maak op een unieke manier kennis met de Haven van 

Antwerpen! 
 

Antwerpen is een stad met bijzonder veel troeven, maar het is ook leuk om 

eens de bron van al die welvaart te zien.  Daarvoor stap je best op een boot.  

Flandria is sinds jaar en dag dé organisatie voor een excursie door de 

imposante haven van Antwerpen.  De rond vaart neemt je mee langs de 

haven waar reusachtige zeeschepen worden geladen en gelost.  Terwijl je 

met je eigen ogen de immense omvang en constante bedrijvigheid kan 

aanschouwen, krijg je uitleg voer de geschiedenis en werking van de haven.  

Het is zeer leerzaam en ontspannend om de stad en het gedruis eens vanaf 

het water te zien.  Onderweg zijn er drankjes verkrijgbaar in de gezellige 

bootbar. 

Duur: 2,5 uur 

Vertrek om 14.30 uur.  Inschepen start 30 minuten vooraf. 

Vertrekpunt: Havenkaai 14, bij de Londenbrug (Londenstraat) 

Deelname: 14 euro (12 euro voor HVV-leden) 

Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

Er zullen na deze zomer geen Flandriaboten meer op de Schelde rondvaren.  

Eigenaar Studio 100 trekt er nu definitief de stekker uit.  Uw laatste kans 

dus om nog een tocht met deze legendarische rederij te maken. 
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Zondag 8 mei – Fotomuseum-FOMU (Antw.) – 14.00 uur 

Geleid bezoek aan de tentoontelling 

 “Photography Inc.” 

Het Fotomuseum heropende haar deuren in 2004 na een uitgebreide 

verbouwing. Het bestaande pakhuis, waarin het museum sinds 1986 was 

ondergebracht, werd met een nieuwbouw uitgebreid naar een ontwerp van 

architect Georges Baines. Het museum biedt een keur aan frequent 

wisselende tentoonstellingen, films en lezingen over bekende en minder 

bekende hoogtepunten van de geschiedenis van de fotografie tot nu. Met 

veel oog voor de artistieke, wetenschappelijk en sociale kant van de 

fotografie. De collectie van het museum is zorgvuldig opgebouwd met 

beelden van internationale professionals, jong Belgisch talent, amateurs en 

zelfs anonieme fotografen. 

Photography Inc. vertelt het verhaal van fotografie en de fotografische 

industrie vanaf de beginjaren tot nu. Aanvankelijk is de fotografie een 

ambacht en is een foto een luxeartikel. Later wordt het een massaproduct 

voor een breed publiek. In dat proces gaan automatisering, commercie en 

consumptie hand in hand. Fabrikanten willen een antwoord bieden op de 

veranderende eisen van de klant: het moet steeds sneller, eenvoudiger en 

goedkoper. 

Photography Inc. focust op kantelmomenten in de technologische 

geschiedenis van de fotografie en op de gevolgen voor de gebruiker. De 

tentoonstelling neemt de wisselwerking tussen foto-industrie en fotograaf 

onder de loep. Speciale aandacht gaat naar de rol van het Antwerpse bedrijf 

Agfa-Gevaert in dit verhaal.Van de eerste foto's – daguerreotypieën – tot de 

selfies van vandaag, je krijgt het allemaal te zien. Alle tentoongestelde 

stukken komen bovendien uit de collectie van het FOMU. Een niet te 

missen wandeling door de geschiedenis van de fotografie! 

Duur: van 14.00 tot 15.30.  Deelname: 7 euro (6 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Waar? Fotomuseum, Waalse Kaai 47, 2900 Antwerpen. 

Het aantal deelnemers is beperkt, wacht dus niet te lang met uw 

inschrijving! 

Maandag 21 (14.00 uur) en dinsdag 22 maart (20.00 uur) 

 

Filmvoorstelling  in De Kaekelaar 

 

BIRDMAN 
 

Een originele en intelligente tragikomedie over Riggan Thomson, een 

acteur die tientallen jaren geleden aan de top van Hollywood stond dankzij 

zijn rol als superheld Birdman.  Nu wil Thomson nog één keer iets maken 

wat ertoe doet, en daarom neemt hij de regie en hoofdrol van een 

theaterstuk op zich zich.   Maar alles gaat mis…  Birdman is een film van 

Alejandro Gonzalez Inarittu (Babel, Amores Perros) en won in 2015 vier 

Oscars, waaronder die voor beste film, beste regisseur en beste fotografie.  

Het schitterende acteerwerk in deze film is van Michael Keaton, Edward 

Norton, Emma Stone en Naomi Watts.  De nieuwe film van regisseur 

Inarittu -“The Revenant”- is dé grote kanshebber voor één of meerdere 

Oscars in 2016! 

 

“Alles bestaat al en originaliteit is relatief geworden, maar deze topper 

heeft alles in huis om een klassieker te worden.” (K.U.T. –site) 

 

“groots en meeslepend … En de cast is subliem.” (Volkskrant) 

 

“Met superlatieven als 'briljant' moet voorzichtig omgesprongen 

worden, maar er zijn dan ook weinig films die negen nominaties 

binnenhalen voor de Oscars. Ze zijn allemaal terecht” (De Morgen) 

 

Toegang: 4 euro.  Reservaties:. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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Donderdag 14 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met arabist Peter Derie 

 

“De Koran.  De heilige verzen van de islam” 
 

Wie niets weet over de Koran, zal zeker niets begrijpen van de islam. Het 

boek leest immers niet al te vlot. Stijl, inhoud, woordgebruik, indeling en 

verteltechniek lijken ons bijzonder vreemd en niet weinigen leggen het na 

enkele bladzijden verveeld aan de kant. Wat staat er in de Koran? Vinden 

we er verhalen in terug, gebeden, wetteksten of voorspellingen? Is het 

heilige boek van de moslims vrouwonvriendelijk en zet het aan tot geweld? 

Lezen we het van achter naar voor, en doe je dat in proza of poëzie? Mag je 

koranverzen meezingen? Moeten we Arabisch kennen om de Koran te 

begrijpen? Al deze vragen worden door Peter Derie onbevooroordeeld en 

fris beantwoord.  

 

Peter Derie is arabist en werkt als taal- en cultuurtrainer. Hij publiceerde 

over de Koran in 2008 (Mets&Schilt/Roularta) en ontwikkelde 

verschillende handboeken communicatief Arabisch voor het onderwijs 

voor volwassenen. Binnenkort verschijnt van hem een boek over de islam. 

 

Toegang: 3 euro.  Leden HVV 2 euro.  

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 25 (14.00 uur) en dinsdag 26 april (20.00uur) 

 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

 

BRABANCONNE 
 

Brabançonne vertelt de strijd tussen een Vlaams (Sint-Cecilia) en een 

Waals (En Avant) harmonieorkest die allebei meedoen aan een grote 

Europese wedstrijd. Wanneer de grote ster van het Vlaamse orkest tijdens 

een voorronde dood neervalt, besluiten de Vlamingen alles op alles te zetten 

om de grote ster van de Walen te overtuigen met hun orkest mee te spelen. 

Een echte Belgische film dus, met een geweldige cast : Amaryllis 

Uitterlinden, Jos Verbist, Erika Sainte, Arthur Dupont, Tom Audenaert, 

Koen Van Impe, Liesa Naert en vele anderen.  Een kleurrijke en 

optimistische muzikale komedie waarin bij elke gemoedswisseling of 

plotwending een flard van een of ander overbekend Belgisch liedje hoort: 

een schat aan Vlaamse schlagers en populaire Franstalige liedjes wordt 

naadloos in het scenario ingelast. 

“…Brabançonne is een prachtige rêverie, een verrukkelijke 

crowdpleaser…” (Humo) 

“Brabançonne baadt in een kleurrijk optimisme; een sfeervolle, 

romantische film.” (Filmmagie) 

Tickets: 4 euro.   Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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