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                  Heverlee, 13 nov. 2019 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maand december 2019. 
 

 
Na het wildsouper is het de beurt aan de kunstliefhebbers om verwend te worden: 
 

Bezoek aan de tentoonstelling “Brancusi, sublimatie van de vorm” 
 

op zondag 1 december 2019 om 11.30 uur in BOZAR in Brussel 

 
EUROPALIA ROMANIA pakt uit met een prestigieuze tentoonstelling over Constantin Brancusi (1876-
1957), de meest invloedrijke beeldhouwer van de twintigste eeuw en afkomstig uit Roemenië. Het is de 
allereerste keer dat er in Brussel een expo aan Brancusi wordt gewijd – de laatste solotentoonstelling vond 
bijna 25 jaar geleden plaats in Parijs. 
Brancusi is een sleutelfiguur in de kunstgeschiedenis. Hij wordt een pionier van het modernisme genoemd. 
De tentoonstelling brengt topstukken uit musea en privé-collecties van over de hele wereld bijeen. Denk 
aan meesterwerken als ’Slapende muze’, ‘De Kus’ en ‘Leda’. 
Verschillende stukken worden voor de eerste keer getoond, samen met werk van tijdgenoten (Duchamp, 
Modigliani, Man Ray, e.a) en sculpturen van Rodin, bij wie Brancusi kort in de leer ging. 
 
Het klinkt jullie wellicht bekend in de oren: als een van de officiële gidsen van deze tentoonstelling kan ik 
twee gratis rondleidingen aanbieden aan mijn vrienden. 
De deelnemers betalen dus alleen hun inkomticket. 
 
 

De rondleiding start om 11.30 u en duurt anderhalf uur. We spreken af om 11.15 u aan de infobalie van 
Bozar. Het juiste adres is Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel. 
Iedereen zorgt voor zijn eigen vervoer en toegangsticket (kassa tegenover ingang BOZAR). 
Voor wie met de trein komt is het slechts 10 minuten stappen van Brussel Centraal. 
Er is een trein om 10 uur 19 in Leuven, komt aan om 10.44 uur in Brussel centraal. 
 
 

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt tot maximum 15 personen, zoals steeds in volgorde van 
inschrijving. Dit kan via e-mail bij Helga.gielen@jonac.be. 
 

Indien er voldoende interesse is (meer dan 15 deelnemers), gaat er een tweede rondleiding door om 15.30 
uur.  
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De laatste activiteit van 2019 is traditiegetrouw de  
   

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 

op vrijdag 6 december 2019 om 20.30 uur in het clublokaal 
 
 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:  
   1. Begroeting door de voorzitter 
   2. Goedkeuring van het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van 7 december 2018 
   3. Overzicht van de activiteiten van het voorbije clubjaar door de secretaris 
   4. Financieel verslag en toelichting bij de begroting door de penningmeester 
   5. Verslag van de toezichters op de boekhouding 
   6. Goedkeuring van de rekeningen van het academiejaar 2018-2019 
   7. Décharge van de bestuurders van NIA en van de toezichters op de boekhouding 

  8. Varia 
  9. Slotwoord van de voorzitter 
 

Na de vergadering kan er nagepraat worden bij een drankje, aangeboden door NIA.  
 

 
 
Ik sluit deze nieuwsbrief af met de NIA-kalender. 
 

Vr 10.01.2020: Nieuwjaarsreceptie 
Vr 24.01.2020: Kris Verburgh “Rol van voeding en levensstijl en mogelijkheden van biotechnologie bij 
veroudering” 
Zo 02.02.2020: H. Mis voor de overleden NIA-leden 
Vr 21.02.2020: Causerie door NIA-lid Tom Dierickx over klimaatevolutie 
Za 21.03.2020: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA in Grimbergen 
Zo 26.04.2020: Concert in de Elisabethzaal in Antwerpen 
Van 8 tot 15 mei 2020: NIA reis naar Sorrento en golf van Napels (Italië) 
Za. 27.06.2020: NIA BBQ in Geertruihof 
 

 
 
Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


