Word GRATIS lid van de
Vriendenkring RKE
Als lid van “Vrienden van het MUrke, Museum voor
Religieuze Kunst & Etnografica” ontvangt u op
regelmatige basis de digitale versie van de
‘Nieuwsbrief’. U blijft via mail op de hoogte van o.a.
nieuwe tentoonstellingen, publicaties,
evenementen en lezingen. Tevens kan u als gratis
lid voordelig inschrijven op het “Murke Jaarboek”
dat o.a. talloze artikels bevat over religieuze en
etnische voorwerpen

Departement Religieuze
Kunst & Etnografica
Het Departement is een afdeling aan de Faculteit
voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.
Iedereen kan tijdens de kantooruren of op
afspraak de permanent opgestelde collectie
bezichtigen in het RKE Museum. Rondleidingen
zijn mogelijk.

***
U kan natuurlijk ook inschrijven als « effectief lid »
dan steunt u het wetenschappelijk onderzoek,
uitbreiding & onderhoud van onze collectie.
Als effectief lid ontvangt u de digitale versie van
«MUrke Nieuwsbrief», blijft U op de hoogte van
nieuwe tentoonstellingen en ontvangt u
uitnodigingen voor o.a. opening recepties. Ook blijft
U op de hoogte van publicaties, evenementen,
lezingen e.d. waar u steeds een korting krijgt zoals
ook kortingen in de Museumshop/boekenshop.
Daar bovenop ontvangt u het jaarboek gratis

Religieuze Kunst en
Etnograficavzw
Hoofdzetel:
Uitspanningstraat 53, B-2610 Wilrijk
Secretariaat, Museum & bezoekadres:
Bist 164, B-2610 Wilrijk

Effectieve leden betalen op jaarbasis € 30,00
Het jaarlijks lidgeld, vrijwillig verhoogde bijdragen &
donaties kan u overmaken op BNP-Paribas-FORTIS
IBAN BE91 0012299967 76 BIC GEBABEBB

Telefoon: 03.8305158
E-mail: Info@RKEvzw.org
www.RKEvzw.org

Acitiviteiten & Evenementen
ATEAF ‘Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair

2 maal per jaar gaat deze Tribale & Etnografica
beurs door in de lokalen van de FVG. De ideale
gelegenheid om religieuze kunst & etnografica te
bewonderen, verkopen en/of aan te kopen. Ook
de uitgelezen plaats waar liefhebbers elkaar
ontmoeten, contacten uitwisselen en terecht
kunnen met vragen i.v.m voorwerpen uit eigen
collectie

MUrke Museum
& Collectie
Het departement beschikt over tal van religieuze
en etnische kunstvoorwerpen uit diverse
religieuze stromingen en culturen. Op
regelmatige basis worden voorwerpen
tentoongesteld uit privé collecties en ook
particulieren stellen hun collecties permanent in
bruikleen.

RKE Nieuwsbrief
De gratis en effectieve leden van de Vrienden
van het RKE ontvangen op regelmatige basis de
RKE Nieuwsbrief met tal van artikels,
boekreviews , bespreking nieuwe aanwinsten,
enz…

Pantheon
Lezingen – Workshops – Cursussen – Colloquia

Heb je belangstelling in religies en geloofsovertuigingen? Of wil je meer te weten komen
over religieuze kunst en etnografie?
Dan kan je terecht bij Pantheon.
Iedereen kan er zich bekwamen, beroepsmatig of
uit pure interesse, via lezingen, workshops,
cursussen en colloquia. Dit kan vanuit
verschillende invalshoeken,
filosofisch, antropologisch, sociologisch en
psychologisch.
Ook niet erkende of minder bekende religieuze
stromingen komen aan bod evenals de 'nieuwe
religieuze bewegingen'.
Via de etnografie, de iconografie en bredere
kunstuitingen kun je ook een kijk krijgen in het
religieuze leven van de zogenaamde
'primitieve volkeren' en etnische minderheden.

“The highest art is always the
most religious, and the greatest
artist is always a devout person”
A.Lincoln

RKE Jaarboek
De gratis leden kunnen steeds voordelig
inschrijven voor het Jaarboek. De effectieve
leden ontvangen het volledig gratis.
Het Jaarboek bevat talloze artikels over religieuze
en etnische voorwerpen en kunst.

