
De door de Belgische Unies voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers, 

leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

 

     Union Belge de Neuchâtel 

   In samenwerking met de KVBU - Lausanne 
 

Nog geen plannen voor 20 mei, Pinksterzondag ? 

Kom dan met ons mee naar La Chaux-de-Fonds 

voor een dansspektakel en een stadstocht ! 

 
In het kader van het Festival Les Amplitudes, stelt de UBN 
(waaronder Philippe Olza, lid van de UBN-comité en betrokken 
in de organisatie van het spektakel) voor om de 1ste Zwitserse 
voorstelling van het dansspectakel  "La mesure du désordre" bij 
te wonen.  De voorstelling vindt plaats in het Théâtre Populaire 
Romand in La Chaux-de Fonds. De auteur Thomas Hauert is 
internationaal bekend en meerdere malen bekroond. Hij heeft 
zijn compagnie ZOO in Brussel in 1998 opgericht.  
https://www.danse-neuchatel.ch/Spectacles-2018/ZOO-THOMAS-

HAUERT-et-GROUP-LA-BOLSA 

Prijs:  35.- ingang 

20.- AVS / IV / Student / Werkloos / Carte Caritas 

15.- kinderen tot 16 jaar 

Inschrijving liefts zo snel mogelijk en ten laatste op donderdag 17 mei  

 ofwel telefonisch bij Philippe Olza  078 673 70 90 

 ofwel via e-mail : info@olza.com 

 

En om van Pinksterzondag te genieten en gezellig samen zijn 
tussen vrienden van de Unies, stelt de KVBU-Lausanne voor 
om al in de namiddag bijéén te komen. Op het programma : 
een begeleide stadswandeling rond de 3 typische thema’s van 
deze stad : het “de stedenbouw rond de uurwerkindustrie, Le 
Corbusier en l’Art Nouveau. 

 

Prijs: 10.- per persoon ter plaatse te belaten 
Inschrijving ten laatste op donderdag 17 mei 

 liefst online : klik hier 

 of via email contact@srubl.be 
Contact: Michèle Berode 079 585 06 84 

 
Programma  
 

Vanaf 13u45 : Afspraak in L’Espace de l’Urbanisme Horloger, rue Jacquet Droz 23, La Chaux-de-Fonds 
14u00 : korte presentatiefilm over de stad 
14u20 : vertrek van het begeleide bezoek 
16u15 : einde van het bezoek, aankomst aan het Théâtre Populaire, rue du Beau-site, 30 
Vanaf 16u15 : Vieruur-Aperitief in de Salle Beau-Site van het Théâtre Populaire, aangeboden door onze 
vriend Philippe Olza 
17u30 : spectakel « La mesure du désordre »  
 

Parking : ofwel aan L’Espace de l’Urbanisme Horloger, ofwel aan het Théâtre Populaire (10 minuten te 
voet tussen deze 2 plastsen) 
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