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Zondag 24 juni – 14.00 uur – M HKA 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling  

“Sanguine/Bloedrood” 

Curator Luc Tuymans over Barok 

 

Zondag 2 september – 14.00 u – DIVA 

 Groepsbezoek aan het nieuwe Antwerpse 

Diamantmuseum 

 

Maandag 17 sept. (14 u.) en dinsdag 18 sept. (20 u.) 

Film in de Kaekelaar  

“Zagros” 

 

 

Onze digitale nieuwsbrief gratis ontvangen?  Stuur dan 

een mailtje naar info@hvv-schoten.be 

 

 www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvschoten 
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Zondag 24 juni – 14.00 uur- Geleid bezoek M HKA 

 

Tentoonstelling Sanguine/Bloedrood  
(curator: Luc Tuymans) 

 

Tijdens het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens 

inspireert plaatst het M HKA, het Museum van Hedendaagse Kunst 

Antwerpen, de geest van de barokmeesters tegenover de visie van 

hedendaagse topkunstenaars. Met de tentoonstelling Sanguine/Bloedrood 

wil curator Luc Tuymans de bezoeker overweldigen door sleutelwerken uit 

de barok van onder anderen Georges de La Tour, Francisco de Zurbarán, 

Caravaggio en Anthony van Dyck in dialoog te plaatsen met werk van 

klassieke hedendaagse meesters, zoals On Kawara, Roberto Cuoghi en 

Edward Kienholz, aangevuld met nieuw werk van hedendaagse sterren zoals 

Zhang Enli, Takashi Murakami, Michaël Borremans, Sigmar Polke en 

Tobias Rheberger. Curator Luc Tuymans haalt via uitzonderlijke bruiklenen 

nationale en internationale topstukken naar Antwerpen. 

Sanguine/Bloedrood  is een visueel weelderige en uitdagende tentoonstelling 

die oude meesters binnen brengt in de experimentele ruimten van 

hedendaagse kunst. 

 

Locatie: M HKA Museum voor Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000 

Antwerpen. Duur: circa anderhalf uur. Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be  Tickets: 10 euro (9 euro leden Humanistisch 

Verbond).  Wacht niet te lang meer met uw inschrijving! 

 

Voor of na dit geleid bezoek kan u ook de permanente 

basiscollectie met  smaakmakers uit de wereldwijde collectie van het 

museum bezoeken. Deze collectietentoonstelling is gratis te bezoeken op de 

gelijkvloerse verdieping. De werken zijn gekozen uit de M HKA-collectie 

die momenteel uit ongeveer 5000 werken bestaat en toont werk van James 

Lee Byars, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser, Lili Dujourie, Marlene 

Dumas, Jan Fabre, Panamarenko, Michelangelo Pistoletto, Cindy Sherman, 

Joëlle Tuerlinckx, Luc Tuymans, Jan Vercruysse en een aantal andere 

kunstenaars. 

 

Tussen 11.00 en 18.00 uur  kan  u terecht in M HKAFE voor een verfrissend 

drankje en dagverse huisbereide gerechten. 

Actie Wereldhumanismedag 

Bloem van een Mens 2018 

21 juni is Wereldhumanismedag. Op 

deze dag zetten de huizenvandeMens 

provincie Antwerpen met behulp van 

vele vrijwilligers duizenden 

zorgbehoevenden in de bloemetjes. Een 

hart onder de riem en blijk van 

solidariteit. 

 

 

Word vrijwilliger 

 
Meld je bij Huis van de Mens Antwerpen  aan om op 21 juni enkele 

uurtjes mee te helpen in jouw regio. Je deelt samen met een andere 

vrijwilliger in de voor- en/of namiddag bloemetjes uit in een 

woonzorgcentrum dat jou wordt toegewezen. Alle info op 

www.bloemvaneenmens.be of huisvandeMens Antwerpen, Jan Van 

Rijswijcklaan 96, 2018 Antwerpen, tel. 03.259.10.80 

 

Word sponsor 
 

Kan je niet meehelpen uitdelen ? Wil je toch een bijdrage leveren aan 

de actie Bloem van een Mens?  Geen nood! Sponsor één of meerdere 

bloemetjes aan €1 per stuk en maak daarmee zoveel mensen blij als je 

zelf   wil. 

 

Stort een bedrag naar keuze op rekeningnummer  

BE40 0012 1498 9563 op naam van  Huisgenoten, met vermelding 

'Bloem van een Mens'.  Alvast  hartelijk bedankt voor jouw bijdrage! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

U bent geen lid van het Humanistisch Verbond maar wil dit Haveetje ook 

nog in de toekomst ontvangen? Stuur uw  bevestiging via mail (info@hvv-

schoten.be) of brief (Humanistisch Verbond Schoten, p.a.Heikantstraat 

174/3, 2900 Schoten).  U wordt dan gratis op de hoogte gehouden van onze 

activiteiten.  
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te combineren, maar hij slaagde erin een steengoede film te maken die in de 

VS een enorme hit werd. Een intrigerende thriller en sociale satire over 

relevante thema’s zoals racisme en de relatie blank-zwart.  ‘Get Out’ 

entertaint én zet je aan het denken. Grappig, spannend en confronterend 

tegelijk.  Eén van de beste Amerikaanse films sinds lang. Vier 

Oscarnominaties! 

 

Maandag 14 januari (14 u.) en dinsdag 15 januari (20 u.) 

Call Me By Your Name 

 
Maandag 18 februari (14 u.) en dinsdag 19 februari (20 u.) 

The Post 

 

Maandag  11 maart (14 u.) en dinsdag 12 maart (20 u.) 

I, Tonya 

 

Maandag 1 april (14 u. ) en dinsdag 2 april (20 u.) 

Lady Bird 

 

 

Alle vertoningen vinden plaats in CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 

2900 Schoten.   Reservaties:  online vanaf  20/06 (19.00 uur) op 

www.ccschoten.be en vanaf  27/06 telefonisch (03.680.23.40) of via 

ccticket@schoten.be.  Tickets: 5 euro. 

 

 

 

“Three Billboards in Ebbing, Missouri” op 15 en 16 oktober in De Kaekelaar. 

Zondag 2 september – 14.00 uur – DIVA  

(Suikerrui 17, Antwerpen) 

Groepsbezoek met audiogids aan het nieuwe 

Diamantmuseum 

In het historische hart van Antwerpen opent 5 en 6 mei 2018 DIVA, 

het nieuwe diamantmuseum.   Antwerp Home of Diamonds: een unieke 

publieksbeleving rond de betoverende wereld van diamanten, juwelen en 

edelsmeedkunst. 

U leest het goed. DIVA nodigt u uit het museum op je eigen tempo te 

ontdekken. Of u nu alleen of in groep komt. Niet een gids, maar DIVA's 

butler Jérome wijst je via je audioguide de weg doorheen het museum. 

Enkele fictieve verhalen rond de topstukken in de collectie en talrijke 

interactieve elementen, bieden je een unieke beleving aan het museum. 

DIVA dompelt haar gasten onder in een betoverend universum. Fictieve 

hoorspelen, geschreven door regisseur Frank Van Laecke, voeren de 

bezoeker mee doorheen zes thema's; van DIVA's wonderkamer, 

vormgegeven door Gert Voorjans, over vakmanschap, handel, consumptie 

en een heuse kluis tot een juwelenboudoir waar DIVA haar meest kostbare 

schatten toont. Via enscenering, soundscapes, multimedia en interactieve 

doe-elementen krijgt elk thema haar unieke sfeer. Honderden kostbare 
kunstvoorwerpen uit de collectie van DIVA verwonderen en verleiden. 

Locatie: DIVA Suikerrui 17 - 19 Antwerpen 

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

Tickets: 6 euro (5 euro leden Humanistisch Verbond) . 
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Maandag 17 (14.00 u.) en dinsdag 18 september (20.00 u.) 
 

Film in De Kaekelaar: “ZAGROS” 
 

De Koerdische herder Zagros hoort dat zijn vrouw Havin door zijn familie 

wordt beschuldigd van overspel. Havin ontkent alles en vlucht met hun 

dochtertje Rayhan van Koerdistan naar België. Overtuigd van haar onschuld 

gaat Zagros hen achterna om in België een nieuw leven te beginnen. Maar 

eenmaal in Brussel blijkt Havin toch niet de hele waarheid verteld te hebben 

en gaat Zagros alsnog twijfelen. Hij moet kiezen tussen de liefde voor zijn 

vrouw en de eer van zijn familie. Dat centrale dilemma staat symbool voor 

de pijnlijke culturele spreidstand waarmee heel wat mensen met een 

migratie-achtergrond worstelen: die tussen respect voor familie en tradities 

aan de ene kant, en emancipatie en moderniteit aan de andere kant. Of hoe 

een verhaal over een schaapherder uit Koerdistan ook heel veel kan zeggen 

over onze eigen samenleving. 

“Zagros” is een krachtig, meeslepend en onthutsend noodlotsdrama met 

levensechte vertolkingen van de Belgisch-Koerdische regisseur Sahim Omar 

Kalifa.  Bekroond in 2017 als Beste Film op het Filmfest Gent. 

 

“Met Sahim Omar Kalifa is ons land een sterke verhalenverteller 

rijker: zijn langspeelfilmdebuut Zagros is een matuur en meeslepend 

drama over culturele verscheurdheid, gedragen door levensechte 

vertolkingen.” (De Morgen) 

 

“Een mooie, integere, relevante, menselijke en belangrijke film: 

Belgische cinema van hoog niveau” (VRT-Ward Verrijcken) 

 

 

Tickets: 5 euro.  

 

Reservaties  online vanaf  

20/06 (19.00 uur) op 

www.ccschoten.be en vanaf  

27/06 telefonisch 

(03.680.23.40) of via mail 

ccticket@schoten.be.   

. 

Ons filmseizoen 2018 – 2019 
 

Maandag 17 sept. (14 u.) en dinsdag 18 sept (20 u.) 

“Zagros” (zie elders in dit Haveetje) 

 

 

Maandag 15 oktober (14.00 uur) en dinsdag 16 oktober (20.00 uur) 

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 

 

Wanneer net buiten het kleine dorpje Ebbing opeens drie borden verschijnen 

met daarop “Verkracht terwijl ze stierf”,  “En toch nog steeds geen 

arrestatie”, “Hoe komt dit commissaris Willoughby?” staat het hele dorp in 

rep en roer. Deze controversiële boodschap komt van niemand minder dan 

Mildred Hayes, moeder van de vermoorde tiener.  “Three Billboards” is een 

tragikomisch portret van hedendaags Amerika met onvergetelijke, 

messcherpe dialogen en perfecte vertolkingen. 

 

Maandag 12 november (14 u.) en dinsdag 13 november (20 u.) 

Au revoir là-haut. 

1918. Enkele dagen voor het einde van de Eerste Wereldoorlog  redt een 

briljante tekenaar een bescheiden boekhouder in de loopgraven van een 

verschrikkelijke dood, waarbij hij zelf ernstige schade aan zijn gezicht 

oploopt. De twee vormen een partnerschap en besluiten een bizarre zwendel 

rond oorlogsmonumenten op te zetten..  Pure filmmagie, een wervelende 

dramatische komedie en een ode aan de vriendschap die charmeert, betovert 

en ontroert tot de laatste minuut. Vijf Césars! 

Maandag 10 december (14  u.) en dinsdag 11 december (20 u.) 

Get Out 

Als gemengd koppel zijn de Afro-Amerikaanse  Chris en de blanke 

Rose  het voorbeeld van een volmaakte liefde.   Ze worden uitgenodigd voor 

een weekend bij Roses familie.  De familie is vriendelijk, overdreven 
vriendelijk.  Maar wanneer het weekend vordert, leiden een reeks 

verontrustende ontdekkingen Chris naar een waarheid die hij zich nooit had 

kunnen voorstellen.    Komiek en acteur Jordan Peele  deed voor zijn 

debuutfilm een gewaagde keuze door de genres komedie en griezelthriller 
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