Bijlage Okra magazine van februari 2020
Okra Gent centrum
E. Van Beverenplein 4 9000 Gent
Bureel open op dinsdag van 9:30 tot 11:30
 0498 72 78 76
vdk BE51 8900 1408 7562
Bezoek ook eens onze website
www.okra-gent.be

TE ONTHOUDEN DATA
Nieuwjaarsconcert OKRA Promenadeorkest 9 februari
Begin: 15:00 (deuren open 14:00)
Waar? ICC Gent Citadelpark Van Rysselberghedreef 2 9000 Gent
Kaarten zijn verdeeld!
Bezoek Tentoonstelling “Van Eyck”: een optische revolutie 20 februari
Het is de grootste tentoonstelling ooit over het werk van Jan Van Eyck. Wereldwijd
zijn er van deze meester slechts een twintigtal werken bewaard, waarvan zeker de
helft afreist naar Gent. De gerestaureerde buitenluiken van zijn meest beroemde
werk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ staan uiteraard centraal, en worden
verdeeld over de verschillende zalen.
Samenkomst aan de ingang van het MSK om 15:00. Vergeet je ticket niet!
Prijs 22€ audioguide inbegrepen. We gaan niet met gids maar krijgen een
audioguide zodat elk de tentoonstelling in eigen tempo kan bezoeken.
Wie nog mee wil reserveert zo vlug mogelijk zijn toegangsticket via
0498 72 78 76 (op dinsdag tussen 9:30 en 11:30) of via
rita.hoekman@belgacom.net en stort daarna de 22€ op BE51 8900 1408 7562.
Er zijn nog 6 tickets beschikbaar.
Toneel “Wie es ’t er boas” 1 maart
Start om 15:00 Toegangsprijs: 10€
Waar? Vierde zaal Driebeekstraat 2 Gentbrugge (naast stedelijk dienstencentrum)
Bereikbaar met bus 3 en 9
Wie nog een kaart wil neemt best eerst contact op, er zijn er 3.
FILM IN DE SPHINX
All of Us 6 februari 14:00
Scenarist-regisseur Willem Wallyn verzamelde een imposante cast voor zijn tweede
langspeelfilm: met Maaike Neuville, Joke Devynck, Barbara Sarafian op kop.
ACADEMIE
Kracht in kwetsbaarheid. Het leven en de boodschap van Leonard Cohen
Jean-Paul Vermassen, gewezen pastor OKRA.
11 februari 14:30 – 17:00 zaal De Parel Overwale 3 9000 Gent
Jean-Paul Vermassen brengt een evocatie van het leven en werk van Leonard
Cohen. Het wordt een intieme verbale en muzikale levensschets met klank- en
beeldmontages van Cohensongs.

SPELNAMIDDAG 27 FEBRUARI EN 26 MAART
Een gezellige namiddag in het café van het Parochiaal centrum Maïsstraat 20 vanaf
14:30 (einde 17:00). Je kan er biljarten, kaarten, een gezelschapsspel spelen of
gezellig bijpraten met vrienden. Breng gerust je lievelingsspel mee.
BEZOEK TENTOONSTELLING PAUL DELVAUX 12 MAART
Ontdek het werk van Paul Delvaux, de surrealistische schilder gepassioneerd door
treinen en stations in de adembenemende setting van Train World, het nationaal
spoorwegmuseum van België.
Programma:
Heenreis: verzamelen 10:20 inkomhal Sint Pieterstation, iedereen zorgt voor een
geldig vervoerbewijs
Trein vertrekt 10:39, overstappen in Brussel-Zuid (15 minuten tijd om van spoor te
wisselen). Aankomst om 11:41
12:00 eten in het museumrestaurant (dagschotel + dessert en koffie)
14:00 begin van de rondleiding. De gids brengt ons in de tentoonstelling van Paul
Delvaux en in Train World. De rondleiding duurt 2 uur.
Maximum aantal deelnemers 20
Prijs: 35€ ingang, gids en maaltijd (exclusief dranken)
Inschrijven en betalen ten laatste op 3 maart via 0498 72 78 76 (enkel op dinsdag
tussen 9:30 en 11:30) of via rita.hoekman@belgacom.net.
Daarna storten op BE 51 8900 1408 7562
VOORJAARSQUIZ 16 MAART
Waar? Parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000 Gent
Prijs: 8€
Het wordt een quiz over algemene kennis, aangevuld met enkele vragen over de
actualiteit, droedels, puzzels en andere weetjes. Na de quiz ontvangt elke
deelnemer een prijs. We willen samen een gezellige namiddag beleven.
Vooraf inschrijven op de gebruikelijke manier.
OPERETTE “DE LUSTIGE WEDUWE” FRANZ LEHAR 29 MAART
Waar? Stadsschouwburg Kortrijk .
Wanneer? De voorstelling start om 14.45 u. Einde rond 18:00
Prijs van de tickets: 22,00 € (port- en reservatiekosten inbegrepen)
We vertrekken met de trein van 13.36 u. in Gent Sint Pieters. Elk zorgt zelf voor een
geldig vervoerbewijs.
De tickets moeten besteld en betaald zijn ten laatste op 25 februari. Inschrijven op
de gebruikelijke manier.
SPORT: de eerste wandeling gaat door op donderdag 19 maart. Meer info in
volgende nieuwsbrief

