.VOORWOORD
Er schenen zeven zonnen op die laatste zondag in maart toen het Passieconcert in
de Sint-Jan-Evangelist-kerk plaatsvond. De zo estrale ga e ee special effect
bij de ingetogen passiemuziek van het Antwerps Barokorkest en koor en
uitstekende solistenpartijen. Diezelfde zondagnamiddag sloten de exposanten van
het Klassiek Salon in kasteel Cortewalle de zware kasteelpoort, met een diepe zucht
en met grote tevredenheid over veel bezoek en belangstelling voor de voorbije tentoonstelling.
Grote tevredenheid is er ook bij andere beeldende kunstenaars onder de KPSK-leden die op
verschillende terreinen in de prijzen vielen. Vooreerst viel Gaby Cleuren de eer te beurt om
internationaal gelauwerd te worden met de Red Line Art Work Award, voor haar serie schilderijen
et als the a Bra e Ne Old Worlds . E ij MLSO Maatschappij Li ker Scheldeoe er werden
maar liefst 4 KPSK-ku ste aars geselecteerd aar a het ku st erk et als the a Ha e ee jaar
lang in de vernieuwde kantoren in Kallo prijkt. Het regent prijzen in de Beeldende Kunsten.
De volgende prijsuitreiking zal plaatsvinden bij Prijs Piet Staut voor Schilderkunst 2017 in oktober.
Kunstenaars kunnen vanaf nu inschrijven voor deze tweejaarlijkse wedstrijd.
Ondertussen zijn in Huize De Rop de werken van onze eigen Experimentelen te bewonderen in de
weekends 22-23 en 29-30 april. Bij de opening vrijdagavond 21 april om 20u is iedereen welkom.
Muziekliefhebbers kunnen nog uitkijken naar het laatste kasteelconcert in de reeks op zondag 7 mei
2017, de reislustigen tellen af naar de Portugaltrip met vertrek op 24 mei en de expo-fanaten kunnen
nog inschrijven voor de daguitstap naar Münster op 17 juni.
En als extraatje krijgt u verder in deze krant al een tipje van de sluier van het volgende veelbelovende
KPSK Klassiek concertseizoen.
Hiermee heeft de lente een vliegende start genomen en hebben we nog genoeg adem om het tot de
zomer uit te zingen.
Cecile D Holla der, oorzitter
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Gaby Cleuren – winnaar Red Line Art Works 2017

Eén van onze leden-kunstenaars, Gaby Cleuren, is internationaal gelauwerd voor haar serie werken
Brave New Old Worlds .
De Britse organisatie Red Line Art Works, gevestigd in Bath, bekende Engelse badstad, kent jaarlijks twee
prijzen toe aan internationaal erkende kunstenaars. Eén prijs gaat naar een serie werken, de andere gaat
naar een individueel werk.
Op 7 maart kwam Chris Greenwood, stichter en curator van Red Line Art Works, naar Temse om, ter
gelegenheid van haar tentoonstelling daar in het Gemeentemuseum, persoonlijk de prijs aan Gaby
Cleuren te overhandigen. Wij waren getuige van de officiële overhandiging, samen met de burgemeester
van Temse, de heer De Rycke en de
voorzitter van de Wase Kunstkring.

Het is absoluut een waardevolle erkenning
voor onze geëngageerde kunstenares, Gaby
Cleuren, deze prijs is meer dan verdiend en
Koninklijke Piet Stautkring is niet weinig fier
deze prijswinnares onder haar leden te
mogen rekenen.
http://www.redlineartworks.org/

Hierbij de integrale tekst van de toespraak door de heer Chris Greenwood,
stichter en curator van Red Line Art Works (gevestigd in Bath in UK).
Red Line Art Works is een wereld kunstproject. Natuurlijk heeft kunst veel betekenissen, wij
houden van haar verscheidenheid en veelzijdigheid. Maar de mensheid heeft vandaag te maken
met wereldproblemen waar voorbije generaties artiesten nooit mee te maken kregen.
Wij kijken dus uit naar kunstenaars die deze wereldwijde problemen weergeven in hun
kunstwerken (bvb: klimaatverandering, ongelijkheid, oorlog, milieuschade, armoede, corrupte
macht, slecht leiderschap en slechte leiders, fouten bij justitie enz.).
Maar Red Line Art Works is geen politieke beweging – we zijn een wereld kunstproject. We
staan open voor alle kunstenaars in alle kunstvormen – wereldwijd. Op alle gebied:
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Schilderen, tekenen, illustratie, fotografie, grafisch ontwerp, drukkunst,
landschapskunst, keramiek, literatuur, muziek, liederen en instrumentaal,
striptekeningen, eco kunst, film en video, muurschilderingen, installatie,
sculpturen, animatie, graffiti, textiel, podiumkunsten, enz.
Op onze website kan je kunst zien uit 25 verschillende landen:
Australië, België, China, Kroatië, Denemarken, Engeland, Duitsland, India, Ierland, Italië,
Litauen, Madagascar, Mexico, Nigeria, Noord-Ierland, Roemenië, Rusland, Ruanda, Schotland,
Slovenië, Zuid-Korea, Zweden, Oekraïne en USA. (de lijst breidt nog uit)
Elk jaar worden slechts twee prijzen uitgereikt. Eén is voor een individueel kunstwerk.
De andere prijs gaat naar een serie van
kunstwerken.
Vandaag zijn we hier om aan Gabriella
Cleuren de prijs toe te kennen voor haar
serie ‘Brave New Old Worlds’. Het omvat
meer dan 50 schilderijen en een boek
van 120 pagina’s.
Gabriella’s schitterende schilderijen
trekken de aandacht naar de miljoenen
slachtoffers van de (nooit eindigende)
‘oorlog aan terreur’ en andere conflicten.
Om maar te noemen: de recente
conflicten in Afghanistan, IsraëlPalestina, Tsjechië, Libië, Mali,
Oekraïne, Syrië, Jemen – en problemen
in Europa (ook in mijn eigen land UK) om
de vluchtelingen te helpen.
Gabriëlla’s schilderijen zijn
tentoongesteld in verschillende landen in
Europa, ze spreken alle talen van de
wereld, ze vertellen ons belangrijke
zaken en wij bevelen haar hoogstaand
kwalitatief werk overal aan.

Dus vraag ik nu aan Gabriella om deze Award in ontvangst te nemen.
Van harte gefeliciteerd Gabriella!
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KPSK-kunstenaars vallen in de prijzen bij MLSO wedstrijd
In onze KPSKrant van december plaatsten we de oproep van de Maatschappij Linker Scheldeoever
MLSO o ku st erke ro d het the a Ha e i te sture oor het ops ukke a de ieu e
kantoren in Kallo. Het vernieuwde complex werd op 30 maart officieel geopend in bijzijn van het Bevers
gemeentebestuur. De respons van onze KPSK-kunstenaars was groot en en de vier geselecteerde
prijswinnaars zijn dan ook (toevallig?) allemaal leden van KPSK.
Prijswinnaars zijn : Alida Lyssens Verzo ke gre ze - olie op doek), Rudi Fauvarque Bi e schip
op are d aar de ha e – Italiaans glasmozaïek), Herwig Van Mieghem Le e dige acti iteit i de
ha e - drieluik acryl op doek) en Mieke Westen Ha e – aquarel).
Ze ontvingen elk een waardevolle prijs in aankoopcheques van Beveren winkelcentrum.
De prijswinnende werken sieren nu een jaar lang de lokalen van het MLSO-gebouw in Kallo (voormalige
pastoriewoning vlakbij de kerk). Ze blijven wel eigendom van de kunstenaars en keren na een jaar terug
naar de eigenaars.
KPSK wenst de kunstenaars hiermee van harte proficiat en hoopt dat dit een stimulans mag zijn om
verder te gaan in hun kunsten. Meer info op de website van MLSO via volgende link:
http://www.mlso.be/index.php/nl/news_items/view/294#.WN5KCBcLYws.email

Mieke Weste : Have

Alida Lysse s : Ve zo ke G e ze
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‘udy Fauva ue : Bi

Herwig Van Mieghe

e schip opva e d aa de Have

: Leve dige Activiteit aa de Have
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Prijs Piet Staut 2017 – Schilderkunst – Beveren
De Koninklijke Piet Stautkring organiseert sinds 2001 deze kunstwedstrijd in samenwerking
met de gemeente Beveren-Waas.
Vanaf 2011 is gekozen voor de tweejaarlijkse prijs afwisselend voor de disciplines
schilderkunst en klein sculptuur. In 2017 zijn dus de schilders terug aan de beurt.
Alle kunstenaars die in deze discipline bedrijvig zijn, worden dan ook aangespoord om deel
te nemen aan editie 2017 van de Prijs Piet Staut voor Schilderkunst.
De eerste prijs, ‘Grote Prijs Piet Staut’ bedraagt € 2500. Verder is er ook nog de ‘Prijs van
Remortel’ ten bedrage van € 500. De KPSK-prijs van € 250 wordt uitgereikt aan het best
geklasseerde lid van de KPSK. Verder worden 5 eervolle vermeldingen en een publieksprijs
van €100 toegekend en een selectie uit de werken (ook van niet-laureaten) zal
tentoongesteld worden in Kasteel Cortewalle, Beveren-Waas van 7-8 tot 14-15 oktober
2017.
Een competente, onafhankelijke jury selecteert de winnende werken.
Bovendien wordt aan de laureaten het daarop volgend jaar een tentoonstelling aangeboden
in hetzelfde kasteel. Het zijn mooie kansen die we bieden aan al wie een zeker niveau
bereikt heeft in de schilderkunst.
Inschrijven bij het secretariaat van KPSK voor 20 september 2017: info@kpsk.be.
Het volledige wedstrijdreglement is te bekomen op het secretariaat en vanaf nu ook te
raadplegen op de website www.kpsk.be.

Winnaar Prijs Piet Staut Schilderkunst 2013 Dirk Eelen
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Reglement Prijs Piet Staut 2017 Schilderkunst
1. Door de Koninklijke Piet Stautkring te Beveren-Waas wordt i.s.m. het
Gemeentebestuur van Beveren een tweejaarlijkse wedstrijd georganiseerd. In 2017 is de
discipline Schilderkunst.
2. De laureaat ontvangt € 2500. Voor de ‘Grote Prijs Piet Staut’ wordt een bedrag van € 1250 ter beschikking
gesteld door de KPSK en € 1250 door de Gemeente Beveren. Het bekroonde werk dient dan wel te worden
afgestaan en wordt eigendom van de gemeente. De tweede prijs ‘Prijs van Remortel’ bedraagt 500€. De
KPSK-prijs van € 250 wordt uitgereikt aan het best geklasseerde lid van de KPSK. Verder worden 5 eervolle
vermeldingen en een publieksprijs ter waarde van 100 € toegekend en een selectie uit de werken zal
tentoongesteld worden in Kasteel Cortewalle, Beveren-Waas, in de weekends van 7-8 en 14-15 oktober
2017.
3. Alle schildertechnieken zijn toegelaten, maar geen driedimensioneel werk.
4. Iedere deelnemer mag één of twee werken indienen, voorzien van een degelijk ophangsysteem. De
afmetingen zijn vrij.
5. De met een geldprijs uit andere wedstrijden bekroonde werken komen niet in aanmerking. Winnaars van
geldprijzen uit wedstrijden Prijs Piet Staut worden gedurende 5 jaar uitgesloten van deelname.
6. Tijdens de voorziene periode tussen inlevering en ophaling zullen de werken tegen diefstal en schade
verzekerd worden door de KPSK voor max. € 625 per werk met een franchise van € 75 ten laste van de
kunstenaar.
7. De jury wordt door de KPSK aangesteld en bestaat uit een voorzitter en 3 professionele kunstenaars (geen
leden van de vereniging). Samenstelling, noch beslissingen van de jury kunnen door de deelnemers betwist
worden.
8. U kan inschrijven door € 20 te storten op IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 2183 - BIC-code KREDBEBBXXX
van de KPSK, Beveren, met vermelding ‘Prijs Piet Staut’ en de naam van de deelnemer en dit voor 20
september 2017. Bij betaling duidelijk de naam van de deelnemer en als reden van betaling ‘deelname Prijs
Piet Staut’ vermelden.
Buitenlandse deelnemers mogen het inschrijvingsgeld betalen bij het inleveren van de werken maar dienen
zich vooraf schriftelijk te melden bij:
Secretariaat KPSK, Lindenlaan 102, 9120 Beveren of via e-mail: info@KPSK.be
9. Naam, adres, telefoonnummer, titel, e-mailadres van de kandidaat en verzekeringswaarde van de
ingediende werken moeten in een gesloten omslag op de keerzijde van elk werk bevestigd worden. De naam
van de kunstenaar mag niet zichtbaar zijn op het werk.
10. Deelnemers leveren hun werk in op woensdag 4 oktober 2017 tussen 15 en 19 uur in de bovenzaal
(A. Triestzaal) van Kasteel Cortewalle, gelegen langs de N70 in het centrum van Beveren-Waas.
11. De prijsuitreiking zal eveneens in bovengenoemde zaal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober 2017 om 16
uur. Daarna volgt een receptie. Alle deelnemers, met partner, zijn hierop uitgenodigd. Wie niet naar de
prijsuitreiking kan komen, wordt verzocht zich te laten vertegenwoordigen.
12. Uit alle ingediende werken wordt – naast de bekroonde werken - een selectie gemaakt voor de
tentoonstelling. De werken die niet geselecteerd zijn voor de tentoonstelling, kunnen na de proclamatie
meegenomen worden.
13. De tentoongestelde werken kunnen worden afgehaald op zondag 15 oktober 2017 tussen 17 en 18 uur
of op maandag 16 oktober 2013 tussen 11 en 12 uur. Niet afgehaalde werken worden na een maand
eigendom van de KPSK.
14. Aan de laureaten wordt het volgend jaar (2018 – twee weekends eind oktober) de kans geboden om
tijdens het Laureatensalon tentoon te stellen met eigen werk in hetzelfde kasteel Cortewalle te Beveren.
Tijdens de opening van dit Laureatensalon 2018 wordt ook het winnende werk aan de gemeente
overhandigd.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op het secretariaat van de KPSK,
Lindenlaan 102, 9120 Beveren (03 7553883) of info@KPSK.be of op de website http://www.kpsk.be.
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Daguitstap Münster :

Skulptur Projekte 2017
. Inschrijven kan nog !

op 17 juni 2017

Op zaterdag 17 juni 2017 organiseren we een bezoek aan de tentoonstelling van beeldhouwkunst
Skulptur Projekte 2017 , die om de 10 jaar in de Duitse stad Münster georganiseerd wordt. Een
buitenkans die je dus maar ééns in de tien (10) jaar krijgt ! Niet te missen !
We vertrekken vanuit Beveren met de autocar om 7.00 uur en komen omstreeks 21.00 uur terug aan
in Beveren.
In Münster krijgen we een rondleiding langs de beeldententoonstelling. De beeldhouwwerken
staan op verschillende plaatsen in de stad opgesteld. Er zijn o.a. beeldhouwwerken te bewonderen
van internationaal bekende kunstenaars als Daniël Buren, Richard Serra, Giuseppe Penone, Claes
Oldenburg, Dennis Adams, … e ele a dere . Het
geleid bezoek neemt een 2-tal uur in beslag.
Er
wordt gezorgd voor één of meer Nederlandstalige
gidsen.
Münster heeft ook heel wat te bieden voor
liefhebbers van geschiedenis.
In de jaren 1534 was de stad in handen van de
Wederdopers, een revolutionaire beweging. Hun
leden werden, na de inname van de stad, gemarteld
en ter dood gebracht. Hun lijken werden in 3 kooien
aan de Sint – Lambertuskerk tentoongesteld. De
kooien (zonder inhoud) zijn nog steeds te zien.
I 6 8 erd i de Vredeszaal de Vrede van
Münster gesloten, waarbij de 7 Provinciën
internationaal werd erkend, ook door Spanje. Als
gevolg daarvan betekende dit de
vastlegging van de grens tussen Noord en Zuid, en o.a. de sluiting van de Schelde.
Voor geïnteresseerden wordt een rondleiding voorzien.
De kostprijs bedraagt 40 euro per persoon . Daarin is de verplaatsing per bus en
het geleid bezoek inbegrepen. Maaltijden en drank zitten niet in deze prijs.
Inschrijven kan door storting van 40 euro op rekeningnummer BE14 4153 0021
8 a de KP“K et er eldi g reis Mü ster .
Verdere informatie kan je vinden op https://www.skulptur-projekte.de.
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KPSKlassiek : Maria Milstein en Jozef De Beenhouwer
Kasteel Cortewalle

zondag 7 mei 11.00 uur

Violiste Maria Milstein werd geboren in Moskou en grootgebracht met klassieke muziek. Ze won
prestigieuze prijzen op tal van wedstrijden en speelt als solist regelmatig met de beste orkesten ter
wereld. Samen met Jozef De Beenhouwer gaf ze vorige zomer een concert in het Brahms Museum te
Oostenrijk. Het was een daverend succes. Fantastisch dat we deze grote namen in ons kasteel mogen
verwelkomen voor een ochtend vol Beethoven, Schumann en Brahms.

Afsluiter met klasse – een niet te missen concert.
Met : Maria Milstein(viool), Jozef De Beenhouwer(piano)

www.mariamilstein.com
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KPSKlassiek : concertseizoen 2017-2018
KPSKlassiek viert binnenkort zijn 70ste concertseizoen
met weer een reeks hoogstaande concerten in Beveren.
Schrijf 10 juni alvast in je agenda, want dan start de
abonnementenverkoop in CC Ter Vesten.
Hier alvast een voorproefje :
Wat dacht u van de Hemelse kinderstemmen van
het kinder- en jeugdkoor van de Munt om Pasen mee te
vieren? Of de originele muziek van de serie Vlaamse Velden,
gebracht in een wervelend nieuwjaarsconcert met Liesbeth
Devos en Elixir d'Anvers?

We eindigen volgend seizoen met
het Firas Al Alwani trio waar we van
klassiek een exotisch ommetje
maken naar de wereld van Jazz. En
bent u net als ik reuze benieuwd om
een barokconcert van Korneel
Bernolet & Friends te horen in de
spiksplinternieuw gerenoveerde
Kapel van Hof ter Welle?

Bestel dan zeker je abonnement
vanaf 10 juni bij CC Ter Vesten.
Plaatsen zijn beperkt.
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In Memoriam
Tijde s dit erkjaar oeste ij afscheid e e a e kele KPSK-lede .
O ze oprechte deel e i g aa hu part ers e fa ilie.
We houde he le e d i o ze heri eri ge .

Hubert De Cauwer : schilder, regelmatig deelnemend aan het ‘Klassiek Salon’.
Petrus (Pierre) Maes : die we vaak ontmoetten op de KPSK-reizen
Marie-Louise Lamberts : die vooral met (figuur- )tekeningen deelnam aan het ‘Klassiek Salon’.
Aloïs De Bruyn : schilder en tekenaar die vaak met levensgezellin Jet Vael deelnam aan het ‘Klassiek Salon’.

ONZE SPONSORS
Aldak bvba - dakwerken
Annick Goedhuys - damesschoenen
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny
Blommaert-Peirsman bvba - verzekeringen
Boven Yvo - ramen en glas
De Mart - café
De Munck - elektro & kado
De Rycke Gebroeders - bouwmaterialen
Filip Slangen - home service - delicatessen
G. Smet – elektrische materialen
Johan Moortgat - beenhouwerij
Joly Travel – reisburo
Kristien Mertens – drukkerij
Kameleon & Sportline – outdoor

Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp
Music Lover - multi-media
Notaris Joost Vercouteren
Opticlub bvba - optiek
Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde
notarissen
Schoonvliet - kaas en verfijning
Standaert A. – De Vier Seizoenen
bloemen
’t Kasteelke - wijnen & spirits
’t Pauwke - eetcafé
Provincie Oost-Vlaanderen
Waasland Automotive - autoverkoop

DANK AAN ALLE SPONSORS voor het sympathiek en joviaal onthaal en de spontane voortzetting van
de financiële steun ten bate van onze culturele projecten.
Vanwege de penningmeester, Herman De Rop

LID WORDEN?
U kan lid worden van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid te
contacteren en 15 € (gewoon lid), 20 € (steunend-lid) of 30 € (erelid) te storten
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden.
(De vermelding : “Lidgeld 2016-2017” of “Nieuw lid 2016-2017” niet vergeten aub !)
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