ACTIVITEITEN LETTERGILDE

De lettergilde komt elke eerste dinsdagavond van de maand (uitgezonderd juli en
augustus) bijeen in ons lokaal Rista Tennisclub Rumbeke, Wervikhovestraat om
20.00u.
Op de maandelijkse vergadering is er een culturele causerie door een lid of een
gastspreker. De beurtrol van de sprekers wordt vastgelegd op de jaarvergadering op
de derde zondag van oktober. Soms gaat een activiteit door op een andere locatie.
Op de eerste zaterdag van juli is er een culturele uitstap met etentje.
Alle vergaderingen zijn openbaar, dit betekent dat geïnteresseerde echtgenoten,
toneelgildeleden, ereleden en gasten welkom zijn.
Het jaarlijks lidgeld van de lettergilde bedraagt momenteel € 60. In dit bedrag is het
jaarfeestdiner van de derde zondag van oktober inbegrepen.

Eerstkomende activiteit :

Bezoek aan drukkerij-uitgeverij

DIE KEURE - Brugge
met Arnold D’Haene
dinsdag 5 november 18.30u

Die Keure Printing en Publishing, gevestigd in Kleine Pathoekeweg Brugge, is
doorheen de jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in het grafisch landschap
in Vlaanderen.
In de Brugse industriezone ‘Blauwe Toren’ heeft deze hoogtechnologische
drukkerij een performant machinepark voor zowel prepress, drukken en
afwerken.
Naast de offsetafdeling biedt Die Keure ook zeefdruk en digitaal drukken op groot
formaat. Die Keure kan bouwen op de inzet van 200-tal medewerkers.
Die Keure is gegroeid vanuit een bestuursdrukkerij. Geleidelijk kwamen er ook
uitgeefactiviteiten bij, zoals het uitgeven van schoolboeken voor het kleuter- ,
basis en secundair onderwijs.
Business & Economics zijn een recente aanvulling op de uitgeefactiviteiten van de
juridische uitgeverij. B & E is uitgever van economisch gerichte uitgaven voor o.m.
human resources. Die Keure verzorgt ook seminaries onder het label Studipolis.
Die Keure is in binnen- en buitenland bekend en toonaangevend als drukker van
kunstboeken en kunstcatalogi. Tot hun referenties behoren grote Nederlandse
musea (Van Gogh, Boymans van Beuningen), maar ook Britse (National Gallery,
Tate Gallery) en Amerikaanse musea (Walker Art Museum, Guggenheim
Museum, Metropolitan Museum). Ook het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s
behoort tot de vaste klanten van Die Keure. Kortom een bezoek achter de
schermen van deze drukkerij-uitgeverij is echt de moeite waard.
Daar we maximaal met zo’n 25 deelnemers kunnen ontvangen worden,
reserveren wij dit bezoek aan de ‘werkende’ leden van letter- en toneelgilde en
hun partner. Eventueel kan de groep aangevuld met geïnteresseerde ereleden.
Wil dus zo snel mogelijk uw deelname bevestigen bij Arnold:
arnold.dhaene@antalis.be of telefonisch 0475-78 12 66. Wie eerst verwittigt,
eerst maalt, ook voor de aanvullende ereleden. Graag ook aangeven wie chauffeur
wil zijn. Arnold zal de carpooling organiseren.
Programma
17.45u

Verzamelen op het Kerkplein (KSA-lokaal) voor carpooling naar Brugge

18.00u

Vertrek naar Brugge > Kleine Pathoekeweg 4 - Blauwe Toren

18.30u

Onthaal

18.45u

‘Schoolboeken uitgeven in het digitale tijdperk’ door Nic Pappijn,
directeur uitgeverij basisonderwijs

19.30u

Bezoek aan de drukkerij met als gids Jan Maes, aankoop- en technisch
directeur en goede/grote klant van Arnold

20.30u

Broodjes met een goed glas wijn aangeboden door directie van Die
Keure

21.00u

‘Drukken en uitgeven vandaag’ in vraag en antwoord door uitgever Jan
Maes, stichter- en aandeelhouder van uitgeverij Kannibaal en
Hannibaal

22.00u

Einde bezoek
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