VOORWOORD
In deze Sinterklaastijd, geschenkentijd, wil Gemeente Beveren met zijn eigen Sint
Maarten niet onderdoen voor de concurrentie. Voor onze kunstwedstrijd Prijs Piet Staut
heeft de gemeente, bij monde van schepen Johan Smet, voor volgende edities toegezegd
om de Grote Prijs te verhogen van de huidige 2500€ naar 4000€. Een welkome verhoging
na 15 jaar Prijs Piet Staut en wellicht een nog grotere aanmoediging voor kunstenaars om
deel te nemen aan deze prestigieuze wedstrijd.
En het gemeentebestuur is even gul geweest bij de vraag uit voormalig Oost-Duitsland (deelstaat SachsenAnhalt) van de vereniging Fläming- Flandern voor verzustering van gemeente Beveren met Lutherstadt
Wittenberg.
Onze kring ging buiten de Beverse muren met kunstenaarsleden die in Poperinge een oorlogsmonument
realiseerden voor de Chinese arbeiders omgekomen in Vlaamse velden in WOI.
Ook de klassieke muziek vond in december ‘extra muros’ plaats. In de stemmige kapellen van Vrasene en
Hof ter Welle klonk heerlijke barokmuziek.
Met nieuwjaar verwachten we het merendeel van onze leden voor het concert met extra feesttint in de
schouwburg van Ter Vesten om samen te klinken op het culturele programma voor 2018 van KPSK.
Lees verder in dit krantje wat voor moois jullie te wachten staat na de jaarwisseling: twee niet te missen
daguitstappen naar interessante tentoonstellingen in Gent en Parijs en de jaarlijkse unieke KPSK-reis, deze
keer in noordelijke richting: Zweden.
We wensen al onze leden een vredevolle kersttijd en een feestelijke inzet van het nieuwe jaar.

Cecile D’Hollander, voorzitter
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Inhuldiging Oorlogsmonument
Poperinge 15 november 2017

Shufen Yan en Gilbert Cornelis

Op uitnodiging van stad Poperinge, de Chinese ambassade en onze eigen KPSK-kunstenaars Shufen Yan
en Gilbert Cornelis, waren enkele bestuursleden van KPSK getuige van deze plechtigheid.
Een bezoek vooraf
aan de expo Vive
Labeur in de Gasthuiskapel gaf een
zeer verhelderend
beeld over de inbreng en de barre
levensomstandigheden van de meer dan
2000 omgekomen
Chinese arbeiders die
in Vlaamse velden en het hele westerse front ingezet werden tijdens de eerste wereldoorlog.
Op de herdenkingssite Busseboom werd naast het Chinese oorlogsmonument ook een ‘shelter’ ingehuldigd van de stad Poperinge met de namen van de Chinese jongens die bij een bombardement op hun
kamp op deze site het leven lieten.
Een
grote delegatie Chinezen was aanwezig bij de
inhuldiging, waar de burgemeester van Poperinge
een ontroerende brief voorlas aan de gevallen
Chinese jongens. We luisterden eveneens naar de
toespraken van alle offi-ciële instanties : de
Chinese ambassadeur, de goeverneur van WestVlaanderen en de Britse ambassadrice. Zowel de
opening als het slot van de inhuldiging werd
muzikaal omkaderd door het Poperingse
muziekkorps. De aanwezigen werden daarna
getrakteerd op een Chinese theereceptie in het
Poperingse stadhuis.
De Chinese pers en televisie wijdden veel aandacht
aan dit evenement.
Aan Gilbert Cornelis en Shufen Yan nogmaals
vanuit KPSK felicitaties voor de realisatie van dit
kunstwerk.
http://www.wo1.be/nl/jewaserbij/11928/inhuldiging-chinese-herdenkingssite-busseboom
http://app.cntv.cn/special/cbox/detail/index.html?guid=27956be866ae47f79170295282d7341f&from=sing
lemessage&isappinstalled=0#0
http://www.focus-wtv.be/nieuws/chinezen-hebben-nu-ook-herdenkingssite-poperinge

(Als je de digitale versie van deze krant hebt ontvangen, kan je met één muisklik reportages
bekijken van :
1. www.westhoek.be
2. China TV
3. TV West-Vlaanderen.)
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Reizen en uitstappen 2018
Reis naar Zweden
Stockholm, Uppsala, Örebro, Strängnäs, Göteborg

7-14 juni 2018

Zoals het er nu naar uitziet gaat
de volgende KPSK-reis richting
.

Zweden!

We zouden vanuit Zaventem naar
Stockholm vertrekken op
donderdag 7 juni en terugkeren
vanuit Göteborg naar Zaventem op
donderdag 14 juni 2018.
We verblijven 4 nachten in
Stockholm.
De Zweedse hoofdstad verdient
meer dan welke andere stad ook de
eretitel “Venetië van het Noorden”
: water is alomtegenwoordig.
Talrijke monumenten, musea, parken en stadswijken zijn een bezoek meer dan waard.
Tussendoor brengen we ook een bezoek aan de nabijgelegen oude universiteitstad Uppsala.
Vervolgens rijden we per
autocar naar Göteborg,
met onderweg een stop in
de buurt van Örebro waar
we eenmaal overnachten.
Onderweg zijn steden als
Strängnäs zeker een
bezoek waard.
In Göteborg verblijven we
dan 2 nachten : een mooie
havenstad met talrijke
bezienswaardigheden.
Op donderdag 14 juni 2018 vliegen we dan vanuit Göteborg terug naar Zaventem.
Wie interesse heeft in deze reis mag dit zeker laten weten aan
Jan Weyers via mail op jweyers@myonline.be (gsm: 0478 93 25 75) of
Hugo Piqueur hugo.piqueur@telenet.be (gsm: 0474 32 28 37).
De kostprijs per persoon (half pension) wordt geraamd op x.xxx euro voor leden en x.xxx euro voor
niet-leden ... (wordt later bekendgemaakt).
Vooraleer we op reis trekken naar Zweden staan er echter nog 2 interessante culturele uitstappen op
het programma
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Tentoonstelling : Gerhard Richter
Zaterdag 3 februari 2018

SMAK te Gent

Op zaterdag 3 februari 2018 hebben we om 15.00 uur een gids gereserveerd voor
een geleid bezoek aan de tentoonstelling van Gerhard Richter, één van de grootste
nu nog levende kunstenaars. De tentoonstelling vindt plaats in het SMAK in Gent.
Verplaatsing gebeurt op eigen kracht: ofwel met de trein vanuit Beveren (het SMAK
bevindt zich op 10’ stappen van het Sint-Pietersstation) ofwel met de auto (parkeren
kan vlakbij onder het Sint-Pietersplein). Deelname (inclusief toegangsprijs en gids)
kost 12 euro per persoon voor leden en 15 euro per persoon voor niet-leden. Inschrijven kan door
storting op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van KPSK met vermelding “bezoek SMAK”.

200 werken uit MoMa (New York).
Zaterdag 3 maart 2018

Fondation Louis Vuitton in Parijs

Momenteel loopt in de Fondation Louis Vuitton in Parijs een prestigieuze
tentoonstelling met een 200-tal werken uit het MoMa (New York). Niet
alleen is de tentoongestelde collectie een bezoek meer dan waard. Ook het
museumgebouw op zich loont zeker de moeite: het is van de hand van de
wereldberoemde architect Frank Gehry, o.m bekend van het Guggenheim
museum in Bilbao. Op zaterdag 3 maart 2018 trekken we met de autocar
naar Parijs. We vertrekken om 7.30 uur vanuit Beveren. Om 13.00 uur
bezoeken we dan de tentoonstelling. Kostprijs: 18 euro per persoon (toegang en pendelbusje naar het museum) + kostprijs busvervoer 45 euro per
persoon voor leden en 50 euro per persoon voor niet-leden. Inschrijven kan
door overschrijving van het bedrag (63 euro per persoon voor leden of 68 euro per persoon voor
niet-leden) op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van KPSK met vermelding “uitstap Parijs”.

Belangrijk nieuws voor onze leden beeldende kunstenaars !!
experimenteel salon > < klassiek salon
De locaties van deze GROEPSTENTOONSTELLINGEN worden in 2018 verwisseld op vraag van leden
kunstenaars om zo een ruimer publiek te bereiken. Het experimenteel salon zal plaatshebben in
kasteel Cortewalle te Beveren op 17, 18, 24 en 25 maart 2018. Vernissage op vrijdag 16 maart.
Het klassiek salon zal plaatsvinden in Huize De Rop, Vrasenestraat 3 Beveren,
op 21, 22, 28 en 29 april 2018. Vernissage op vrijdag 20 april.
De specifieke voorwaarden eigen aan beide tentoonstellingsruimtes blijven behouden.
Aan elk salon kunnen maximaal 25 KPSK-leden deelnemen ; wie eerst komt, eerst maalt.
Nieuwkomers krijgen voorrang tot deelname.
Ben je geïnteresseerd, SCHRIJF dan best METEEN IN !
Voor het experimenteel salon kan dat tot einde januari , voor het klassiek salon kan je inschrijven tot
einde februari 2018.
Om in te schrijven voor het klassiek OF het experimenteel salon, stuur een berichtje
naar info@kpsk.be of gonda.vanwauwe@gmail.com of bel 03 755 38 83.
Veel inspiratie gewenst en aan de slag ermee!!!
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Muziek tussen droom en daad
Elixir d’Anvers

Liesbeth Devos

Muziek van net na WO I
1918, einde van de Eerste
Wereldoorlog. Vreugde om de
overwinning, miserie en droefenis voor
al wat stuk is. Verdriet om het vergane
en moed om weer op te bouwen.
Samen met sopraan Liesbeth Devos
dook Elixir d'Anvers opnieuw in de
bibliotheek en vond er ongekend
mooie muziek uit deze periode:
triomfalistisch jubelende liederen,
hoopvolle ragtimes maar ook
aangrijpende melodieën om het leed en
de miserie te verzachten. Bovenop die selectie brengt Elixir d’Anvers de originele muziek die het
vertolkte voor de prestigieuze TV-reeks : “ In Vlaamse Velden”.
Kortom een bevrijdingsconcert met een uniek repertoire dat na 100 jaar nog steeds zeer actueel is.

Met: Liesbeth Devos (sopraan), Hans Cammaert (viool), Martin Valcke (piano), Wim Voet (klarinet),
Katelijn Van Kerckhoven (cello), Pieter Schuermans (contrabas)

Nieuwjaarsconcert : op zondag 28 januari 11u
Kaarten : € 18 • 17 • 15 • 10

CC Ter Vesten Gravenplein 2 Beveren

https://www.tervesten.be/klassiek/elixir-danvers-liesbeth-devos

In samenwerking met Kon. Piet Staut Kring. In het kader van Beveren Bezet
Liesbeth Devos Elixir D' Anvers

Kon. Piet Staut Kring

CC Ter Vesten
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Lucas Blondeel & Nicolas Callot

Für Gross und Klein

Muziek voor piano vierhandig
Zondag 25 februari 2018 - 11 u.

kasteel Cortewalle

Voor vele componisten was muziek voor piano vierhandig een leuke vrijetijdsinvulling, of hooguit een eenvoudige manier om, in een tijd waarin
opnames nog niet bestonden, werken voor grotere bezetting te bewerken voor de huiskamer. Niet zo voor Mozart, Schubert en Schumann.
Zij componeerden, naast kleinere werken voor de huiskamer, enkele
van hun allergrootste meesterwerken voor twee musici aan één klavier.
Het duo Lucas Blondeel en Nicolas Callot
brengen ons een rijk gevuld ochtendprogramma ‘Voor Groot en Klein’ : intiem, vrolijk en vol variatie.
Tickets : € 15 • 14 • 12 • 7
https://tervesten.ticketmatic.com/addevent.php?a=A7S1LbvrUIQ&e=q8wfKCxFtls&s=80cswBbInpo&l=nl

Koor- en Jeugdkoor van de Munt

Uit het ei
Paasconcert

Zaterdag 21 april - 20 u.

Sint-Jan-Evangelistkerk Floralaan Beveren

Uit het ei staat helemaal in het teken van nieuw leven. Want wat klinkt
mooier dan de zoete stemmen van Belgiës beste kinderkoor? Misschien
beluisterde je eerder het kerstconcert dat ze samen met Liesbeth Devos
gaven in het Koninklijk Paleis? Dit paasconcert wordt in elk geval hemels
genieten van de onstuimige frisheid van de jonge kuikens uit het ei. Naast
Poulenc, Bartok en Britten staan ook Mendelssohn en Franck op het
programma. De energie van dirigent Benoît Giaux laat niemand onberoerd.
Tickets : € 18 • 17 • 15 • 10
https://tervesten.ticketmatic.com/addevent.php?a=A7S1LbvrUIQ&e=gaWvVIPzSgA&s=80cswBbInpo&l=nl

Firas Al Alwani Trio

Van Klassiek tot Jazz
Op de grens van klassiek en jazz …

Zondag 27 mei 2018 - 11 u.

kasteel Cortewalle

Wat als bekende klassieke melodieën door improvisatie aan jazz doen
denken? Wat gebeurt er wanneer een klassiek geschoolde klarinettist
zich in jazz verdiept? Kom het samen met ons ontdekken!
Firas Al Alwani (klarinettist met Syrisch-Belgische roots), Bart Van
Caenegem (Frivole Framboos & Brussels Jazz Orchestra) en Ben Faes
(Orquesta Tanguedia & De Groote-Faes Duo) brengen een spetterend
concert met groot respect voor de originele klassieke composities, maar
waarbij ze nét dat stapje verder gaan.
Tickets : € 15 • 14 • 12 • 7
https://tervesten.ticketmatic.com/addevent.php?a=A7S1LbvrUIQ&e=9X96F4uO1wU&s=80cswBbInpo&l=nl
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ONZE SPONSORS
Aldak bvba - dakwerken
Annick Goedhuys – damesschoenen
KBC Grote Markt Beveren
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

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
Kameleon & Sportline – outdoor
’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.
Wie lid wordt na 1 mei, heeft meteen lidmaatschap 2018-2019.
(De vermelding : “Lidgeld 2017-2018” of “Nieuw lid 2017-2018” niet vergeten aub !)
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