In Flanders Fields Museum
Welkom in dit beklijvende, interactieve museum over
den Grooten Oorlog. Geen droge opsomming van
feiten en getallen, wel moderne technieken, van
geluidseffecten tot authentieke filmbeelden, die de
geschiedenis pakkend tot leven brengen en je zo recht
in het hart treffen. Alsof je zelf in de loopgraven zit
of de verwoestende vernietiging van thuisstad Ieper
met eigen ogen ziet.

Oud-leerlingenbond Academie
en Vaktekenschool v.z.w. 9140 Temse

LAM
Bezoek aan
LaM
Bezoek aan Ieper
Flanders Fields

Het In Flanders Fields museum is meer dan een
museum. Het is een meeslepende belevenis, een
interactief museum dat je meeneemt naar Ieper en de
Westhoek, naar een van de donkerste periodes uit de
menselijke geschiedenis: '14-'18, de Groote Oorlog,
"the war to end all wars". Het is een streekgebonden
én universeel museum met persoonlijke getuigenissen
van gewone mannen en vrouwen.

Zaterdag 9 november 2013
novemno

In overeenstemming met de culturele en
wetenschappelijke doelstellingen van het Museum,
beschikt het LaM over ruime zalen voor tijdelijke
tentoonstellingen om projecten op niveau aan te
bieden op het gebied van moderne en hedendaagse
kunst en art brut. Via deze tijdelijke tentoonstellingen
en in het kader van de oprichting van een
onderzoekscentrum legt het LaM de dwarsverbanden
tussen de drie collecties. Van project tot project
draagt het Museum op deze manier een nieuwe kijk
op de kunst uit, waarin vragen centraal staan als die
naar de noodzaak tot creëren, of naar de functie van
het kunstwerk, binnen een nieuwe benadering van
het begrip kunstenaar.

30 jarig bestaan van het LaM
De geschiedenis van een galerij: Picasso, Léger,
Masson. Schenkingen van Geneviève et Jean
Masurel & Louise et Michel Leiris.
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het
museum is er een uitzonderlijke tentoonstelling van
werken uit privé-collecties samen met werken uit de
permanente collectie van het museum.

Bezoek Villeneuve d’Ascq
LaM

O.L.A.V. uitstap naar
LaM
Villeneuve d’Ascq

Ieper – Flanders Fields
Zaterdag 9 november 2013
Zaterdag 9 november 2013

PROGRAMMA
8.30 h

- Vertrek Temse – Schoolstraat 17

10.00 h

- Bezoek LaM (1*) (2*)

12.30 h

- Verzorgd 3-gangenmenu (1*)

14.30 h

- Vertrek richting Ieper
Mogelijkheid bezoek Flanders Fields
Museum (1*)

20.00 h

- Last Post in de Menenpoort

20.30 h

- Vertrek richting Temse
***********

Prijs: Om zoveel mogelijk mensen de kans te
bieden om deel te nemen zijn er 2 mogelijkheden:
1*= OLAV programma: vervoer, ticket LaM,
ticket Flanders Fields en middageten
2*= vervoer en LaM

Inschrijven: voor 1 november 2013 a.u.b.

Aandacht:

minimum 30 deelnemers

INSCHRIJVING
Af te geven in de Academie, Schoolstraat 17 – Temse
of aan de bestuursleden.
Straat………………………………Nr………………
Postnr………Gemeente………………………………
Tel………………….E-mail………………………….
NAAM en VOORNAAM
1 ………………………………………………
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
4 ………………………………………………
Het verschuldigd bedrag kan ook gestort worden op
Rek. BE73 9795 9588 6260 van O.L.A.V. – 9140
Temse met vermelding “Uitstap LaM”. Gelieve in
dit geval zeker te bevestigen via het
e-mailadres – olav.temse@live.be of via
tel. 03 771 18 92 van Marcel Meersman.
2 mogelijkheden:
1* OLAV programma 60 € x ….. = ……………..
2* Vervoer + LaM
30 € x ….. = ……………..
Niet leden p.p.
+8 € x ….. = ……………..

--------------------TOTAAL ……………

