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UITNODIGING   OPENING ACADEMIEJAAR  

2015-2016 
 

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen 

U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid 

van de opening van het academiejaar 2015-2016, 

Op woensdag, 30 september 2015 om 17u in het auditorium van het District 

Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

Verwelkoming: Prof. Dr. Chr. Vonck, rector. 

Uitreiking diploma's en getuigschriften: Pof. Dr. J. Van Reeth (decanaat). 

 Academische oratie door Prof. Dr. H.Rosenberg, docent Joods Recht 
 

muzikale omlijsting : Noëlla Vandevenne – Tanpura  

         Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en 

Morocco Nuts te Borgerhout  
 
toga, stadskledij                                                                                                                                                         
A.A.U.B. 

          

 

                               

  Academische Zitting 
 

Departement Religieuze Kunst & Etnografica (RKE) 
 
¶ Het Departement is een afdeling aan de FVG.  

¶ De religieuze kunst & etnografica worden in de 1
ste

 plaats aangewend als educatief materiaal ten behoeve van de FVG studenten. 

¶ Iedereen kan tijdens de kantooruren of op afspraak de permanent opgestelde collectie bezichtigen. Rondleidingen zijn mogelijk. 

¶ Vriendenkring Religieuze Kunst & Etnografica 

 

In dit nummer 

. Academische Zitting 

. Tribale Kunst & Etnografica Beurs 

. Departement Religieuze Kunst &    

   Etnografica    

 . Boekenmarkt    

   

FVG Nieuwsbrief  
JANUARI-FEBRUARI 2007  



Activiteiten RKE 

!¢9!C Ψ!ƴǘǿŜǊǇ ¢Ǌƛōŀƭ ϧ 9ǘhnographic Arts Fair 

2 jaarlijks gaat deze Tribale & Etnografica beurs door in de lokalen van de FVG. De 
ideale gelegenheid om religieuze kunst & etnografica te bewonderen, verkopen 
en/of aankopen. Ook de uitgelezen plaats waar liefhebbers elkaar ontmoeten, 
contacten uitwisselen en terecht kunnen met vragen i.v.m voorwerpen uit eigen 
collectie  
 
Andere evenementen zijn o.a. Musea & tentoonstellingen bezoeken ς lezingen ς 
cursussen ς huisbezoeken ς publicaties ς ǘŜƴǘƻƻƴǎǘŜƭƭƛƴƎŜƴΣΧ 

 

Advieskomitee RKE 

 
De dƛǾŜǊǎŜ ŘƻŎŜƴǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ C±D Ŝƴ ŜȄǘŜǊƴŜ ΨǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŜƴΩ ȊŜǘŜƭŜƴ ƛƴ ŜŜƴ 

advieskomitee dat toeziet op de collectie, voorwerpen helpt catalogeren, 

bespreken en toelichten.  

LŜŘŜǊŜŜƴ ƪŀƴ ƻƻƪ ǾƻƻǊǿŜǊǇŜƴ ōƛƴƴŜƴōǊŜƴƎŜƴ ǘŜǊ ΨƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛŜ ϧ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜΩΩ  

 
òThe highest art is always the most religious, and the greatest   

                          artist is always a d evout personó         

A.Lincoln  

Website  
In het najaar 2015 gaat de website van de Vriendenkring on-line met de 
voorstelling van eigen collectie, artikels over   
religieuze kunst & etnografica en een overzicht van tentoonstellingen binnen- & 
buitenland en tal van boekbesprekingen met eveneens een overzicht van nieuwe 
en tweedehandsboeken die te koop aangeboden worden ter ondersteuning van 
de Vriendenkring. 
 

Vriendenkring RKE 
 
Als lid van de Vriendenkring RKE steunt u het wetenschappelijk onderzoek, diverse publicaties, 
uitbreiding & onderhoud van onze collectie. 
Student/60+:      ϵ нр              *  
 Gewoon lid:        ϵ рл              *                            
Steunend lid:      ϵ млл            **                                   
 Lid-benefactor:  ϵ рлл            ***                                
 Ere-lid:                 ϵ мΦллл         ****  
 
Het jaarlijks lidgeld, vrijwillig verhoogde bijdragen & donaties kan u overmaken op :   
BNP-Paribas- FORTIS-  IBAN BE91 0012299967 76  
* 5% korting op publicaties & boeken 
** 10% korting op publicaties & boeken 
*** 20% korting op publicaties & boeken 
**** 20% korting op boeken & gratis publicaties 

 

Info & Contact  

E.Vonck 

Telefoon: 03.8305158 

E-mail: secfvg@yahoo.com 
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deze boekenmarkt richt zich vooral op het aanbieden van zowel nieuwe als 

tweedehands boeken over onderwerpen zoals religie, spiritualiteit, New Age, filosofie, 

kunst, geschiedenis, etnografie, antropologie, ...  

 

Misschien hebt u wel interesse om deel te nemen als standhouder? Of kent u mensen 

binnen uw organisatie die willen deelnemen? Meer informatie of inschrijven als 

standhouder kan via e-mail naar secfvg@yahoo.com. 
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FVG Info 

FVG NIEUWSBRIEF & INFO EVENEMENTEN 
Secfvg@yahoo.com 

 
FVG WEBSITE 
www.antwerpfvg.org 

 
ADRES 
Faculteit Voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen 
Bist 164 
B-2610 Antwerpen Wilrijk 
België 
Tel: +32 3 8305158 
Email: info@AntwerpFVG.org 


