Ledenbijdrage 2021
Uw lidmaatschap was normaal slechts geldig tot en met 31 december 2020. Gezien het
beperktere aanbod door de coronacrisis, werd reeds in het voorjaar aangekondigd dat het
lidmaatschap automatisch zou verlengd worden tot eind 2021. De ledenvergadering heeft dit
recentelijk ook goedgekeurd.
U hoeft dit jaar dus geen ledenbijdrage voor 2021 te betalen. Als u de vzw wel financieel wil
ondersteunen, dan blijft het natuurlijk wel mogelijk om voor 2021 een bijdrage op onze
rekening BE28 3631 0687 2620 te storten. Bedankt alvast.

WagnerActiviteiten januari
In de loop van de maand januari organiseren we twee
WagnerActiviteiten via Zoom rond het nieuwe boek van professor
Freddy Mortier.
Op zaterdag 16 januari laten we de auteur zelf aan het woord. Het
is de bedoeling om er een interactieve sessie van te maken waarbij
de deelnemers ook vragen kunnen stellen. We vragen wel om de
vragen vooraf door te mailen.
Een week later, op zaterdag 23 januari zullen enkele leden telkens
een hoofdstuk uit het boek voorstellen en becommentariëren.
Alle leden, ook zij die de zoomsessies niet konden volgen, krijgen
achteraf een link om via Youtube de sessie te herbekijken.

Praktisch:
•

Deel 1: Interview met professor Mortier:
o

Zaterdag 16 januari, om 10.00 u.

o

Via Zoom (De link wordt de dag vooraf bezorgd aan de ingeschreven leden.)

o

Vragen indienen: via e-mail naar gisele@wagnervrienden.be voor 9 januari.

o

Deelnemen

aan

de

Zoomsessie:

Schrijf

gisele@wagnervrienden.be voor 14 januari.

je

in

via

een

e-mail

naar

•

Deel 2: Bespreking van enkele hoofdstukken uit het boek:
o

Zaterdag 23 januari, om 10.00 u.

o

Via Zoom (De link wordt de dag vooraf bezorgd aan de ingeschreven leden.)

o

Deelnemen

aan

de

Zoomsessie:

Schrijf

je

in

via

een

e-mail

naar

gisele@wagnervrienden.be voor 21 januari.
•

De opnames zijn achteraf ook beschikbaar via Youtube.

WagnerActiviteit: Wagner & Homerus | Zaterdag 27 februari – 10.00 u. | Zoom
Op zaterdag 27 februari legt Bernard Huyvaert uit wat de verbanden zijn tussen enerzijds de

Ilias en Odyssee van Homerus en anderzijds het werk van Richard Wagner. Na de lezing van
circa 45 minuten, is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en interactie om het
onderwerp zo ook nog extra uit te werken.

Deze sessie wordt ook via Zoom georganiseerd en zal achteraf eveneens via Youtube aan de
leden ter beschikking gesteld worden.
Ter voorbereiding zullen we in de weken vooraf ook het eerste boek van de Ilias digitaal
verspreiden. De lectuur hiervan is zeker niet noodzakelijk voor de deelname, maar kan wel
helpen om alles vlot te begrijpen. Meer informatie volgt nog.

