WOORD VOORAF
Beste vrienden,
Terug uit zonnige streken hebben we na de aprilse grillen, junigrillen, nu de herfst zomerdagen.
Regenbuien en lage temperaturen maken het me wel psychologisch gemakkelijker om achter mijn
bureau te gaan zitten en zo word ik niet verleid om te genieten van een mooie zomerdag.
In plaats van op een terras te zitten met een Bolleke Koninck doe ik het met een warme kop koffie.
We kunnen ons dan ook volledig concentreren op het nieuwe werkjaar van de KPSK 2016 –2017.
Voor het culturele seizoen 2016 – 2017 kan men zich echter geen betere opening indenken, dan de
heropening van het vernieuwde CC Ter Vesten op 30 september. Ons bestuurslid Liesbeth Devos
verleent haar medewerking aan deze feestelijkheid.
We hopen nog lang op uw steun, op uw kracht en motivatie.
Uw steun is een absolute noodzakelijkheid, uw aanwezigheid is onze
grootste beloning. Mogen we tevens vragen uw lidgeld te betalen
(indien dit nog niet zou gebeurd zijn) voor het seizoen 2016 – 2017.
Maak het onze penningmeester gemakkelijk en vermeld bij uw
storting als mededeling Lidgeld 1 – 1 en doe dit, indien mogelijk,
vóór 1 september e.k.. Mogen wij u tevens vragen in het kader van de vernieuwde website,
ook (indien mogelijk) uw e-mailadres door te geven of eventueel aan te passen.
Enne … laat o s hope dat de natuur ons nog een mooie nazomer geeft.

Jan Weyers, voorzitter
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Beeldende Kunsten : Tentoonstellingen Voordracht
Beverse Feesten – Vakantiesalon
HUIZE DE ROP Vrasenestraat 3 Beveren

26 – 27 - 28 augustus

De zomervakantie eindigt samen met de Beverse Feesten en daar mogen KPSK-kunstenaars
met hun werk niet ontbreken. Zowel schilders, beeldhouwers als grafici zullen in groep
exposeren in het Vakantiesalon in het weekend van 26-27-28 augustus.
Aan de ingang van de zaal, beneden, demonstreren leden-kunstenaars hun kunnen en
kunsten op vrijdag 26 augustus, tussen 18.30 en 22 uur en zondag 28 augustus tussen 13.30
en 17 uur. Het snel portretteren van passanten is hier een gevestigde waarde ! Wist je dat
bezoekers er een jaarlijkse traditie van maken om zich te laten portretteren en ondertussen al
over een portrettengalerie beschikken van KPSK?
Op zaterdag is de tentoonstelling gewoon toegankelijk in de namiddag van 13.30 tot 17 uur,
maar wordt er niet gewerkt in de gang.
De bezoekers van het Vakantiesalon in de bovenzaal kunnen aan de bar nagenieten in een
kunstige en rustige sfeer, even weg van het feestgewoel.

4 septe ber

Hof ter Sakse

Wat te verwachten in het najaar?
Laureatensalon Prijs Piet Staut 2015 Klein Sculptuur
1-2 en 7-8 oktober 2016

kasteel Cortewalle

Groepstentoonstelling door de laureaten van
de Prijs Piet Staut 2015 Klein Sculptuur,
met officiële overhandiging van het winnend
werk ‘Laat mij vallen’ van Bertrand Catteuw
aan gemeente op 1 oktober 2016 om 16 uur.
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Van vurenhout tot klankgedicht :

Gilbert Thomaes en Christophe Bursens

over klavecimbel en viool
C.C. Ter Vesten, Beveren

Zaterdag 17 september 2016 om 20.00 u.

i ko

5€

In deze rijk geïllustreerde voordracht ontdekken we de "verborgen"
wereld van deze instrumenten : hun bouw en geschiedenis, hoe ze
gestemd worden, de zoektocht naar hun unieke klank.
Instrumentenbouwer Gilbert en muzikant Christophe
introduceren je in deze boeiende wereld.
Christophe Bursens : klavecimbel: stemmen en geschiedenis
Gilbert Thomaes : viool- en klavecimbelbouw
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Reisverslag

Napels

24-31 mei 2016

De 22 deelnemers aan deze Napoli-reis hebben kennis gemaakt met
“een energische stad, een overdadige stad vol paleizen, kerken, broeierige straten met een
zeer oude geschiedenis zowel boven het gezichtsveld als in haar buik: de aquaducten uit
tufsteengroeven gehouwen door de Grieken, gevuld met water uit bronnen die de stad spijzen”
…” De hoge gekleurde huizen zomen de enge straten af met huis voor huis winkeltjes,
gaanderiijen, restaurantjes, bont, levendig, smoezelig en toch vrolijk. Daartussen juwelen van
barokke kerken en historische gebouwen zoals de domkerk ‘Duomo’ met de kapel van San
Gennaro, beschermheilige van de stad.” (dixit medereizigster Gaby Cleuren)
Het goedgevulde programma bracht een enorme waaier aan activiteiten en
bezienswaardigheden. De operaliefhebbers en de wandelaars kwamen beide aan hun trekken.
Met alle mogelijke transportmiddelen laveerden we door de stad: taxi’s die het hectische verkeer
trotseren, de metro met kunstzinnig ingerichte stations en oude treinstellen die in een snel
tempo ons vrijwel overal op onze bestemming brachten. Voor een bezoek aan het eiland Capri
werd voor de veerboot gekozen.
De opgravingssites van Pompeï en Herculaneum zijn niet aan onze aandacht ontsnapt. De reis
is de laatste dag op de Vesuviustop tot een letterlijke climax gekomen – een mooier einde kon
niet gepland worden. Napels en omgeving heeft voor ons, KPSK-reizigers, haar fabelachtige
kostbare schatten en geheimen prijs gegeven. De zon was de hele week onze trouwe metgezel.
Zonder ongelukken, zonder zieken, zonder vervelende ongemakken zoals diefstal e.d., komt de
hele groep van 22 KPSK-reizigers op 31 mei in Beveren aan. Met dank aan onze ervaren gids
en alle experten uit de groep: de geldschieters, de dassenknopers, de kleurconsulenten, de
tolken, de gids-assistenten.
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KPSKlassiek :

seizoen 2016-2017

Trio Inedito & Werner Trio :

Zondag 25 september 11 u. : kasteel Cortewalle

Beethovens Debuut
Het klassiek seizoen start met een indrukwekkend sterke voorstelling: Beethovens debuut. In deze
concertvertelling neemt gevierd Klara-presentator Werner Trio de toeschouwer terug in de tijd.
In het jaar 1795 stelde de 25-jarige Beethoven zijn officiële opus 1 voor.
Dit historisch debuut in het prinselijk salon van prins von Lichnowsky vormt voer genoeg voor een
boeiende ochtend vervuld va Beethove s trio’s e tekste va e door Werner Trio.

Met: Els Flement (fortepiano), Dirk Vandaele (viool),Thomas Luks (cello),
Werner Trio (tekst) / www.trioinedito.be / www.kpsk.be

I Giocatori : Zondag 30 oktober

11 u. : kasteel Cortewalle

Freundschaft und Süsse Liebe
I Giocatori pianotrio streeft van meet af aan naar de hoogste muzikale afwerking, het creëren van
ee eige so oriteit e het re ge va origi ele progra
a’s. Op dit o ert stelt het trio zij
kersverse cd voor met prachtige muziek van het koppel Robert en Clara Schumann en Felix
Mendelssohn Bartholdy. De frisse en vernieuwende aanpak van I Giocatori, gesteund op een delicaat
evenwicht tussen virtuositeit en integere muzikaliteit, maakt van dit concert een topper!

Met: Hendrik Ide (viool), Ludo Ide (cell o), Hans Ryckelynck (piano) / www.kpsk.be

Werner Van Mechelen & Lucas Blondeel : Zondag 27 nov. 11 u.

: CC Ter Vesten

Lebenswandel
Wandelen en reizen doen een mens goed. Het geeft nieuwe inzichten, frisse energie en ordent de
gedachten. Stof tot poëzie! Onze Belgische trots bas-bariton Werner Van Mechelen en uitmuntend
pianist Lucas Blondeel wandelen met ons doorheen prachtige landschappen van bossen, beekjes en
bergen. Met kleppers als de Lieder eines fahrenden Gesellen van Mahler en de Songs of Travel van
Vaughan Williams wordt dit recital een prachtig zondagochtenduitje.

Met: Werner Van Mechelen (bas-bariton) & Lucas Blondeel (piano) / www.wernervanmechelen.eu / www.lucasblondeel.com / www.kpsk.be
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Zondag, 11 december 2016 om 11u – kasteel Cortewalle
Chateau Baroque (Dowland)
Clare Wilkinson (mezzo) & Jacob Heringman (luit)
Zondag, 29 januari 2017 om 11u – schouwburg Ter Vesten
NIEUWJAARSCONCERT
Zauber der Operette – Du bist mein ganzes Herz! (Lehàr, Kàlmàn, Stolz, Strauss)
Salonensemble Antverpia, Liesbeth Devos (sopraan) & Peter Gijsbertsen (tenor)
Zondag, 26 februari 2017 om 11u – kasteel Cortewalle
Luft von anderem Planeten (Mozart, Schönberg)
Taurus Quartet & Liesbeth Devos (sopraan)
Zondag, 26 maart 2017 om 16u – St. Jan Evangelist, Beveren
PASSIECONCERT
Christ lag im Todesbanden (Bach, Buxtehude)
Antwerps Barokorkest o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven
Zondag, 7 mei 2017 om 11u – kasteel Cortewalle
Beethoven, Schumann en Brahms
Maria Milstein (viool) & Jozef De Beenhouwer (piano)

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
Houthandel Van Acker - houthandel
Johan Moortgat - beenhouwerij
Joly Travel - reisburo

Kameleon & Sportline - outdoor
KBC - bank & verzekeringen
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
Van Dam & Van Dam - copy-center
Waasland Automotive - autoverkoop
Provincie Oost-Vlaanderen

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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