
VOORWOORD  

De herfst doﾏpelde oﾐs de ┗oorHije ﾏaaﾐdeﾐ oﾐder iﾐ kleurige kaﾏerﾏuziek. Iﾐ Corte┘alle 
strooide Jozef De Beeﾐhou┘er k┘istig ﾏet ﾏuzikale drui┗eﾐ ┗aﾐ zijﾐ eigeﾐ ┘ijﾐgaard, het 
puHliek geﾐoot ┗aﾐ de ┘arﾏe Eﾐgelse Harokﾏuziek ﾏet ﾏezzo-
spraaﾐ  Clare Wilkiﾐsoﾐ eﾐ luitist JaIoH Heriﾐgﾏaﾐ, ┗er ┘eg ┗aﾐ de 

IhaotisIhe Hre┝it. Eeﾐ groep KPSK-reislustigeﾐ ontdekte eﾐkele faIetteﾐ ┗aﾐ de Friese 
Iharﾏe ┗aﾐ Iultuurhoofdstad Leeu┘ardeﾐ, ﾏaakte keﾐﾐis ﾏet de oﾐt┗reeﾏde 
Friese taal ふLâﾐ faﾐ taalぶ, kuﾐst eﾐ aﾏHiaﾐIe iﾐ de straat, eeﾐ Hoeieﾐde EsIherteﾐ-
tooﾐstelliﾐg iﾐ het Friese Museuﾏ eﾐ de duistere gesIhiedeﾐis ┗aﾐ de stadsHe┘o-
ﾐers ┗ia eeﾐ Art eﾐ Criﾏe ┘aﾐdeliﾐg, Hegeleid door eeﾐ e┝-ge┗aﾐgeﾐis-direIteur. Het 
Ha┗eﾐhuis heeft eﾐkele ┗aﾐ zijﾐ geheiﾏeﾐ prijsgege┗eﾐ tijdeﾐs eeﾐ roﾐdleidiﾐg. De 
┗rou┘elijke arIhiteIt )aha Hadid heeft hier iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ eeﾐ praIht┘erk ﾐeergezet, 
als eeﾐ areﾐdsﾐest Ho┗eﾐ het Hedrij┗ige ha┗eﾐgeHeureﾐ.  De jaar┘isseliﾐg  koﾏt  ﾐu                                                                                                                             
oﾐgeﾐadig diIhterHij. Het traditioﾐele ﾐieu┘jaarsIoﾐIert ﾏet operette-fragﾏeﾐteﾐ 
iﾐ Iultuurteﾏpel Ter Vesteﾐ  zal ook deze keer eeﾐ ledeﾐfeest Hij uitstek ┘ordeﾐ.  Eﾐ het Brusselse Museuﾏ 
┗oor sIhoﾐe kuﾐsteﾐ kaﾐ eeﾐ Hezoekje ┗aﾐ KPSK ┗er┘aIhteﾐ ┗oor de teﾐtooﾐstelliﾐg Be┞oﾐd Kliﾏt.                                                                   
De KPSK-reis ﾐaar West-Oekraïﾐe is aaﾐ de geïﾐteresseerdeﾐ uitgeHreid toegeliIht door Maurits ┗aﾐ 
So┗jetreizeﾐ. Alle praktisIhe iﾐforﾏatie aaﾐgaaﾐde iﾐsIhrij┗iﾐg is ┗erder iﾐ dit kraﾐtje te ┗iﾐdeﾐ. 

Het Hestuur ┘erkt oﾐdertusseﾐ ﾐaarstig ┗erder eﾐ Hlikt ┗ooruit ﾐaar de ┗ieriﾐg ┗aﾐ het Αヵ-jarig Hestaaﾐ ┗aﾐ 
oﾐze kriﾐg iﾐ ヲヰヲヱ. We oﾐt┗iﾐgeﾐ al eﾐkele reaIties op oﾐze oproep, ﾏaar herhaleﾐ deze toIh ﾐog eeﾐs  :  
Wie iﾐ het Hezit is ┗aﾐ eﾐig kuﾐst┘erk of foto’s ┗aﾐ Piet Staut                                                              
ﾏag dit telefoﾐisIh ﾏeldeﾐ op  ヰン ΑヵヵンΒΒン of ┗ia iﾐfo@kpsk.He. 

Naﾏeﾐs het hele Hestuur ┘eﾐs ik aaﾐ al oﾐze ledeﾐ eeﾐ ┘arﾏ jaareiﾐde iﾐ huiselijke                                                           
kriﾐg eﾐ eeﾐ frisse start ┗aﾐ het ﾐieu┘e jaar ヲヰヱΓ.                                                                                         
De ┗oorzitter, CeIile D’Hollaﾐder 

 

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐder                                                                                                                                        
La┞-out : GilHert Corﾐelis  -  ヵヱe jaargaﾐg.                                                                                                    
SeIretariaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗ereﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    ┘┘┘.kpsk.be                                                                                            
IBAN rek.ﾐr.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              

ヲ-ヴ.  Beeldende Kunsten :   Be┞oﾐd KLIMT  -  oﾐze  ledeﾐ e┝posereﾐ  -  SterIkshof Deurﾐe                                                                                                                             
ヵ.      Heet ┗an de naald  :   Peter GijsHertseﾐ ┘iﾐt Ned. Muziekprijs – oﾐze ┘eHsite - Kaﾐal                                                                                                                             
ヶ-Α.  Reizen :  West-Oekraïﾐe                                                                                                                                          
Β-Γ.  KPSKlassiek :  Nieu┘jaarsIoﾐIert  -  Volgeﾐde IoﾐIerteﾐ                                                                                                                             
ヱヰ.  Onze Sponsors                                                                      + eﾐkele sfeerHeeldeﾐ uit Leeu┘ardeﾐ…                                



Teﾐtooﾐstelliﾐg : BEYOND KLIMT                                                                                                                                                                           

BO)AR  Bヴussel                                                                                                ヵ jaﾐuaヴi ヲヰヱΓ oﾏ ヱヴ.ヴヵ u.  

De KPSK oヴgaﾐiseeヴt eeﾐ Hezoek ﾏét gids aaﾐ deze teﾐtooﾐstelliﾐg op zaterdag ヵ januari ヲヰヱ9                      
iﾐ het Paleis ┗ooヴ SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ 
ふBO)ARぶ te Bヴussel.                                                                                                                                                                                                                                 
Het eiﾐde ┗aﾐ WOI eﾐ het Oosteﾐヴijks-
Hoﾐgaaヴse Rijk Hetekeﾐde ook eeﾐ 
ヴe┗i┗al ┗aﾐ oﾏ┗aﾐgヴijke oﾐt┘ikkeliﾐgeﾐ 
iﾐ de kuﾐst.  Politieke eﾐ eIoﾐoﾏisIhe 
┗eヴsIhui┗iﾐgeﾐ HヴaIhteﾐ aヴtistieke 
ﾏigヴaties, ﾐieu┘e ideeëﾐ eﾐ 
peヴspeItie┗eﾐ op gaﾐg.  Kuﾐsteﾐaaヴs 
staﾏpteﾐ ﾐieu┘e ﾐet┘eヴkeﾐ uit de 
gヴoﾐd, oﾐtﾏoetteﾐ elkaaヴ iﾐ kuﾐst-
Ieﾐtヴa eﾐ iﾐteヴﾐatioﾐale ┗eヴeﾐigiﾐgeﾐ 
eﾐ IoﾏﾏuﾐiIeeヴdeﾐ ┗ia tijdsIhヴifteﾐ 
o┗eヴ politieke gヴeﾐzeﾐ heeﾐ.                                                                                                                                       
)e plaatsteﾐ huﾐ aヴtistieke ideﾐtiteit 
Ho┗eﾐ huﾐ ﾐatioﾐaliteit.                                                                                                                           
Iﾐ deze teﾐtooﾐstelliﾐg Hekijk je de 
Ceﾐtヴaal-Euヴopese geHiedeﾐ iﾐ ┗olle 
┗eヴaﾐdeヴiﾐg dooヴ de Hlik ┗aﾐ Gusta┗ 
Kliﾏt, Josef Capek, Egoﾐ SIhiele, Oskaヴ 
KokosIhka, Laszlo Mohol┞-Nag┞ eﾐ Αヵ 
aﾐdeヴe kuﾐsteﾐaaヴs.  

PraktisIhe iﾐforﾏatie :                                                                                                                                    
Saﾏeﾐkoﾏst : aaﾐ de iﾐgaﾐg ┗aﾐ BO)AR/Paleis ┗ooヴ SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ te Bヴussel oﾏ ヱヴ.ヴヵ uuヴ. 
Ver┗oer : eigeﾐ ┗eヴ┗oeヴ. Ma┝iﾏaal ンヰ deelﾐeﾏeヴs ふgidsぶ.                                                                                                                   
.      -      auto : op eeﾐ zateヴdag kaﾐ ﾏeﾐ Bヴussel taﾏelijk ┗lot Heヴeikeﾐ ﾏet de auto.                                                   
Op dit ogeﾐHlik kaﾐ ﾏeﾐ paヴkeヴeﾐ iﾐ de Koﾐiﾐgsstヴaat te Bヴussel, aaﾐ het Waヴaﾐdepaヴk.                                                      
.      -      trein : ┗eヴtヴek te Be┗eヴeﾐ oﾏ ヱヲ.ヴン uuヴ  –  o┗eヴstappeﾐ iﾐ BeヴIheﾏ  –                                            
Veヴtヴek iﾐ BeヴIheﾏ : ヱン.ヱヴ u.  –  aaﾐkoﾏst iﾐ  Bヴussel-Ceﾐtヴaal : ヱン.ヵΒ u.  Begeleiding : Hugo Piケueuヴ. 

Wie Heヴeid is oﾏ eeﾐ ┗ヴoegeヴe tヴeiﾐ te ﾐeﾏeﾐ kaﾐ, ┗ooヴaf, oﾐder leidiﾐg ┗aﾐ Jaﾐ We┞ers, eeﾐ Hezoek 
Hヴeﾐgeﾐ aaﾐ de oﾐdeヴgヴoﾐdse ヴesteﾐ ┗aﾐ het Coudenberg Paleis eﾐ de oﾐdeヴgヴoﾐdse Middeleeu┘se 
straat ┗aﾐ Bヴussel.  Eヴ zal e┗eﾐeeﾐs gelegeﾐheid zijﾐ ┗ooヴ eeﾐ koffie eﾐ/of sﾐaIk.                                             
Wie daaヴaaﾐ ┘eﾐst deel te ﾐeﾏeﾐ, ┗eヴtヴekt ﾏet de tヴeiﾐ  iﾐ Be┗eヴeﾐ oﾏ ヱヱ.ヴン uur.                                                              
ふaaﾐkoﾏst iﾐ Bヴussel-Ceﾐtヴaal oﾏ  ヱヲ.ヵΒ uuヴぶ.  Iﾐkoﾏ CoudeﾐHeヴg Paleis : ヶ €.  

IﾐsIhヴij┗iﾐg dooヴ stoヴtiﾐg ┗aﾐ ヲヶ € ふﾐiet ledeﾐ ンヰ EURぶ ふ= iﾐkoﾏ + gids ぶ op ヴekeﾐiﾐg  
KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ﾏet ┗eヴﾏeldiﾐg : KLIMT. ふDeelﾐeﾏeヴs aaﾐ oﾐdeヴgヴoﾐds Bヴussel ヶ € e┝tヴaぶ 

https://┘┘┘.┗rt.be/┗rtﾐ┘s/ﾐl/ヲヰヱΒ/ヰΓ/ヱΓ/e┝po-be┞oﾐd-kliﾏt-tooﾐt-relatie-tusseﾐ-kuﾐst-eﾐ-politiek/ 
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Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ :  Ledeﾐ-teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ 

Kasteel Corte┘alle                                                                   ヱヵ ﾏaart eﾐ ヲヶ april ヲヰヱΓ 

KPSK-kuﾐsteﾐaars die deelﾐeﾏeﾐ aaﾐ e┝terﾐe teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ eﾐ huﾐ fl┞er of aaﾐkoﾐdigiﾐg ┘illeﾐ 
┗erspreideﾐ oﾐder KPSK-ledeﾐ, radeﾐ ┘e aaﾐ huﾐ HeriIht iﾐ pdf-forﾏaat aaﾐ oﾐs te Hezorgeﾐ. 

Het opstelleﾐ ┗aﾐ eeﾐ persooﾐlijk tekstje ふiﾐ Word- of PDF-forﾏaatぶ eﾐ toe┗oegeﾐ ┗aﾐ eeﾐ foto 
┘ordt zeker ge┘aardeerd.                                                                                                                                             
AHsoluut ┗ereist is de ┗erﾏeldiﾐg ┗aﾐ de loIatie eﾐ opeﾐiﾐgsdageﾐ eﾐ –ureﾐ. 

Dit ┗ergeﾏakkelijkt ook het ┘erk ┗aﾐ oﾐze ┘eHﾏaster oﾏ het HeriIht op oﾐze KPSK-┘eHsite te 
plaatseﾐ. 

Data groepssaloﾐs ┗oor KPSK-ledeﾐ : 

Klassiek Saloﾐ ヲヰヱ9 - Kasteel Corte┘alle- Weekeﾐds ヱヶ-ヱΑ  eﾐ ヲン-ヲヴ ﾏaart ヲヰヱΓ 

 Opeﾐiﾐg ヱヵ ﾏaart ヲヰヱΓ 

Kuﾐsteﾐaars die ┘illeﾐ deelﾐeﾏeﾐ aaﾐ het klassiek saloﾐ, gelieve iﾐ te sIhrijveﾐ vóór ンヱ jaﾐuari ヲヰヱ9. 
TelefoﾐisIh of sIhriftelijk ﾏeldeﾐ Hij het seIretariaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン of iﾐfo@kpsk.He 

Experiﾏeﾐteel Saloﾐ ヲヰヱ9 – Kasteel Corte┘alle - Weekeﾐds ヲΑ-ヲΒ april eﾐ ヴ-ヵ ﾏei ヲヰヱΓ 

 Opeﾐiﾐg ヲヶ april ヲヰヱΓ 

Kuﾐsteﾐaars die aaﾐ het e┝periﾏeﾐteel saloﾐ ┘illeﾐ deelﾐeﾏeﾐ,                                                                             
gelieve iﾐ te sIhrijveﾐ vóór ヱ5 ﾏaart ヲヰヱ9.                                                                                                               
TelefoﾐisIh of sIhriftelijk ﾏeldeﾐ Hij het seIretariaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン of iﾐfo@kpsk.He 

)oals geHruikelijk kaﾐ ﾏeﾐ sleIhts aaﾐ ééﾐ ┗aﾐ deze t┘ee groepssaloﾐs deelﾐeﾏeﾐ,                                                                         
zo koﾏeﾐ zo┗eel ﾏogelijk kuﾐsteﾐaars aaﾐ Hod. 
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teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ Kasteel SterIkshof te Deurﾐe. 
                    Paul Keﾐeﾐs ﾐodigt u uit                                             ヱ tot ンヰ deIeﾏHer ヲヰヱΒ 

 
 

Ter gelegeﾐheid ┗aﾐ deze teﾐtooﾐstelliﾐg is eeﾐ HroIhure opgeﾏaakt ﾏet  
afHeeldiﾐgeﾐ ┗aﾐ ヵヰ sIhilderijeﾐ ┗aﾐ PK, gesIhilderd tusseﾐ ヲヰヱヴ-ヲヰヱΒ,                             

ﾏet eeﾐ iﾐleideﾐde tekst ┗aﾐ Veerle Dekﾐopper, IultuurreIeﾐseﾐt                                                        
eﾐ eeﾐ tekst ┗aﾐ EriI Good┘il. 

Hieroﾐder eeﾐ uitﾐodigiﾐg ┗oor de gratis opeﾐiﾐgsreIeptie op                                         
zaterdag ヱ deIeﾏHer. Bij iﾐteresse: be┗estig je aaﾐ┘ezigheid eﾐ ik leg eeﾐ 

iﾐkoﾏkaart op ﾐaaﾏ aaﾐ de iﾐgaﾐg. ふafdrukkeﾐ zijﾐ ﾐiet geldigぶ. 

Volledig prograﾏﾏa ┗iﾐdt u op ┘eHpagiﾐa ┗aﾐ ARTiIﾏoﾐke┞.He ふeﾐ klik oﾐderaaﾐ de pagiﾐa op 
E┝hiHitorsぶ eﾐ op FaIeHook ふook de ﾏuzieke┗eﾐeﾏeﾐteﾐぶ. 

 

 

                           WeH: ┘┘┘.paulkeﾐeﾐs.He – E-ﾏail: paul.keﾐeﾐsヱ@teleﾐet.He – Gsﾏ ヰヴΒヶ ヱヵ ヱΑ ヶヵ 
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                                 heet ┗aﾐ de ﾐaald …  

                                    ﾐieu┘s…ﾐieu┘s…ﾐieu┘s…ﾐieu┘s…ﾐieu┘s…ﾐieu┘s…ﾐieu┘s 
Peter GijsHertseﾐ ┘iﾐt Nederlaﾐdse Muziekprijs ヲヰヱΒ  

Teﾐor Peter GijsHertseﾐ ﾏoIht op Β ﾐo┗eﾏHer ヲヰヱΒ de Nederlaﾐdse 
Muziekprijs iﾐ oﾐt┗aﾐgst ﾐeﾏeﾐ ﾐa afloop ┗aﾐ eeﾐ IoﾐIert iﾐ het 
Theater aaﾐ de Parade iﾐ げs-HertogeﾐHosIh.                                                                                   
Dit is de hoogste oﾐdersIheidiﾐg die door het Foﾐds Podiuﾏkuﾐsteﾐ, 
ﾐaﾏeﾐs de ﾏiﾐister ┗aﾐ Oﾐder┘ijs, Cultuur eﾐ WeteﾐsIhap, ┘ordt 
toegekeﾐd aaﾐ joﾐge getaleﾐteerde ﾏusiIi.                                                         
De Ad┗iesIoﾏﾏissie o┗er Peter GijsHertseﾐ :                                                        
さWij zijﾐ oﾐder de iﾐdruk ┗aﾐ de klaﾐkrijkdoﾏ ┗aﾐ zijﾐ steﾏ.                                              
)ijﾐ uit┗oeriﾐgeﾐ Hliﾐkeﾐ uit iﾐ ┘arﾏte, helderheid eﾐ ┗erstaaﾐHaarheid ﾏet ┗eel aaﾐdaIht ┗oor 
tekst eﾐ ﾏuzikaal detail. Hij HesIhikt o┗er eeﾐ Hreed speItruﾏ aaﾐ eﾏoties – ┗aﾐ iﾐtiﾏiteit tot passie 
eﾐ ┗aﾐ t┘ijfel eﾐ tederheid tot ┘oede.ざ  GijsHertseﾐ is de eerste teﾐor die de prijs ┘iﾐt.                                                                                                               
Peter GijsHertseﾐ prijkte reeds ┗ersIhilleﾐde ﾏaleﾐ op de KP“K Klassiek-affiIhe. 

WeHsite 
                   

Oﾐze ┘eHﾏaster Arﾏaﾐd heeft reIeﾐt op de ┘eHsite eeﾐ ﾐieu┘tje toege┗oegd:                    
けde kﾐop NIEUWげ ┗oor aItueel ﾐieu┘s dat ﾐog ﾐiet iﾐ de laatste editie                        
┗aﾐ de KP“Kraﾐt ┗ersIheeﾐ. Hieroﾐder ┗iﾐdt de lezer o.a. :                                                                                
- HeriIhteﾐ i.┗.ﾏ. iﾐdi┗iduele teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ┗aﾐ ledeﾐ, 
- praktisIhe iﾐforﾏatie i.┗.ﾏ. geplaﾐde uitstappeﾐ,                                                                          

.                - ┘ijzigiﾐgeﾐ iﾐ het prograﾏﾏa ┗aﾐ de KP“Klassieke IoﾐIerteﾐ, 

.                - iﾐforﾏatie o┗er lokale ┗erkeershiﾐder oﾏ op eeﾐ KP“K-e┗eﾐeﾏeﾐt te gerakeﾐ,  … 
 

KANAL ふHet Museuﾏ Moderﾐe Kuﾐst ┗aﾐ Brusselぶ                                                                                                             
.                                                                             Brussel heeft dus ﾐu ook eeﾐ Museuﾏ Moderﾐe Kuﾐst!   

Locatie: de oude ┘erkplaats eﾐ ┗erkoopsIeﾐtruﾏ ┗aﾐ Citroëﾐ.  Eeﾐ reusaIhtig geHou┘ ┗aﾐ ヱΓンヰ.  
Eeﾐ glazeﾐ teﾏpel. Het ﾏuseuﾏ proﾐkt ﾏet de slogaﾐ: さiﾐ saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet Ceﾐtre Poﾏpidouざ. 
Maar … het Hestaﾐd ┗aﾐ kuﾐst┘erkeﾐ is ﾐiet deﾐdereﾐd.  Er zijﾐ ┘él eeﾐ aaﾐtal tijdelijke 
teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ. Wat ┘el de ﾏoeite looﾐt is het Ioﾏplex zélf :  Het Hiedt eﾐorﾏe ﾏogelijkhedeﾐ.                  
Eeﾐ idee ┗oor eeﾐ leuke ﾐaﾏiddaguitstap?  Jazeker!                                                                                    
Mogelijkheden:     - treiﾐ :  ﾐaar het Noordstatioﾐ: daﾐ te ┗oet ふヱ.5 kﾏ, dus toIh ヱ5 ﾏiﾐuteﾐ te ┗oetぶ             
.                                - ﾏet de auto?  Ja.  Geﾏakkelijk te Hereikeﾐ.                                                                                 
Je kaﾐ zeker op zaterdag eﾐ zoﾐdag geﾏakkelijk parkeerplaats ┗iﾐdeﾐ.                                                                       
Of┘el aaﾐ het kaﾐtoorgeHou┘ KBC Ha┗eﾐlaaﾐ, of┘el laﾐgs de WilleHroeklaaﾐ,                                                          
of de ‘uiﾏiﾐgskaai ┘aar ook ge┘ooﾐlijk parkeerplaats is tijdeﾐs de ┘eekeﾐds.                                                                                                   
Opgelet : het ﾏuseuﾏ is niet gesIhikt ┗oor rolstoelgeHruikers. Er zijﾐ ┘eiﾐig 
trappeﾐ, ﾏaar ┘el sterke helliﾐgeﾐ ┗aﾐ het eﾐe ┗erdiep ﾐaar het aﾐdere. 
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  KP“K-reis ヲヰヱΓ        West-Oekraïﾐe  

                                                                             ┗aﾐ ヱヵ tot ヲヲ ﾏei ヲヰヱΓ 

PROGRAMMA                    

Dag ヱ 

Woeﾐsdag ヱヵ ﾏei ヲヰヱΓ :                           
VluIht ┗aﾐuit Za┗eﾐteﾏ ﾐaar 
Kie┗.  Traﾐsfer ﾐaar het                                                                                                                             
Ieﾐtraal gelegeﾐ hotel. 
Stads┘aﾐdeliﾐg.                                                                                               

Dag ヲ 

StadsHezoek.  Al oﾐze 
Hezoekeﾐ zulleﾐ geHeureﾐ                     
ﾏet Eﾐgelstalige gidseﾐ.                                                                                                                   
Kie┗ is eeﾐ praIhtige stad ﾏet 
talrijke Hezieﾐs┘aardighedeﾐ.                                                                                                                             
Naﾏiddag :                                                    
Hezoek aaﾐ BaHi Yar.  

Dag ン 

Kie┗ : Hezoek iﾐ de ┗oorﾏiddag 
aaﾐ het PeIhersk-La┗ra  
Klooster, zetel ┗aﾐ de 
Oekraïeﾐs Orthodoxe Kerk.                       

Iﾐ de ﾐaﾏiddag Hezoek aaﾐ het reusaIhtige ﾏoﾐuﾏeﾐt opgeriIht ter herdeﾐkiﾐg ┗aﾐ de T┘eede 
Wereldoorlog eﾐ e┗eﾐtueel Hezoek aaﾐ het oorlogsﾏuseuﾏ.                                                                                                   
Vrije tijd. 

Dag ヴ                                                                                   

Iﾐ de ┗oorﾏiddag exIursie ﾐaar het huis ┗aﾐ 
de ┗oorﾏalige ge┗luIhte presideﾐt, op zo eeﾐ                                                                                          
uurtje rijdeﾐ ┗aﾐ Kie┗, gelegeﾐ iﾐ eeﾐ                                                                                                          
praIhtig park.                                                                                                                                  
Na het ﾏiddagﾏaal: ┗ertrek ﾐaar de 
luIhtha┗eﾐ ┗oor de Hiﾐﾐeﾐlaﾐdse ┗luIht                                                                                                        
┗aﾐ Kie┗ ﾐaar L┗i┗.                                                                                                            
Traﾐsfer ﾐaar het hotel.  



Dag ヵ 

L┗i┗, het ┗roegere LeﾏHerg,                    
┘ordt HesIhou┘d als de                                            
ﾏooiste stad ┗aﾐ de Oekraïﾐe.                                                                                                                                                                                 
Het Ieﾐtruﾏ ┗aﾐ de stad staat                          
op de UﾐesIo Werelderfgoedlijst.                                                                                            

Dag ヶ 

We Hreﾐgeﾐ de gaﾐse dag ﾐog door iﾐ L┗i┗ ﾏaar ﾐeﾏeﾐ ’s a┗oﾐds de treiﾐ ﾐaar Odessa.                            
We slapeﾐ iﾐ Ioﾏpartiﾏeﾐteﾐ ﾏet t┘ee Heddeﾐ, eerste klas.  

Dag Α 

Aaﾐkoﾏst iﾐ Odessa.  
Traﾐsfer ﾐaar het hotel.                                                                                              
StadsHezoek :                     
Opera,                                       
de Poteﾏkiﾐtrappeﾐ, 
eﾐz. 

Dag Β 

Odessa                                                                                                                              
┘oeﾐsdag ヲヲ ﾏei 
Traﾐsfer ﾐaar de 
luIhtha┗eﾐ. 

                                                             
PraktisIhe gege┗eﾐs:                                                                                                                                                                  
Alle Hotels ****                                                                                                                                                                        
VluIhteﾐ :  )a┗eﾐteﾏ – Kie┗  /  Kie┗ – L┗i┗    /   Odessa – Kie┗ /                    
Kie┗ – )a┗eﾐteﾏ // i-Treiﾐreis : L┗i┗ – Odessa : ヱste klasse slaaptreiﾐ                       
Kleiﾐere ┗erplaatsiﾐg : Hus ﾏet airIo                                                              
IﾐHegrepeﾐ : alle e┝Iursies + iﾐkoﾏgeldeﾐ,                                                                
.                       alle ﾏaaltijdeﾐ, Eﾐgelstalige gidseﾐ                                                                                         
Niet-iﾐHegrepeﾐ : fooieﾐ eﾐ persooﾐlijke uitga┗eﾐ,                                      
.                                aﾐﾐulatie- eﾐ reis┗erzekeriﾐg                                                                                            
Kostprijs : ヱヵΒヰ € per persooﾐ. Niet - ledeﾐ : ヱヶンヰ €.                             
Toeslag ééﾐpersooﾐskaﾏer : ヲヰヰ €.                                                               
IﾐsIhrij┗iﾐg : door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰヰ € op de rekeﾐiﾐg ┗aﾐ                                 
KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱ8ン ﾏet de ┗erﾏeldiﾐg : さOEKRAINEざ  

Wie eeﾐ uitgeHreide reisHesIhrij┗iﾐg ┘eﾐst, stuurt eeﾐ ﾏail                                  
ﾐaar Jaﾐ We┞ers ふj┘e┞ers@ﾏ┞oﾐliﾐe.Heぶ  

                                                                                   



KPSKlassiek  :  Nieu┘jaarsIoﾐIert  
                                                                                                                                                                                           
.                          ZAUBE‘ DE‘ OPE‘ETTE : けWien HleiHt Wien !げ 
 
 CC Ter Vesteﾐ                                                          zoﾐdag ヱン jaﾐuari ヲヰヱΓ  oﾏ ヱヱu.                             
 
LiesHeth De┗os, Stefaﾐ Cifolelli, Lars Corijﾐ & Joseph Laﾐﾐer Saloﾐorkest.   
 
                        NieuwjaarsIonIert : ZAUBER DER OPERETTE : ‘Wien bleibt Wien !’ 
 
Als ┘e ﾐu eeﾐs t┘ee teﾐoreﾐ saﾏeﾐ zetteﾐ eﾐ daar tegeﾐo┗er sleIhts ééﾐ sopraaﾐ...                                    
Of ┘at zou er geHeureﾐ als eeﾐ Aﾐt┘erpeﾐaar het aaﾐ de stok krijgt ﾏet t┘ee raseIhte 
Be┗ereﾐaars... eﾐ stel dat het orkest ziIh er ook ﾐog eeﾐs ﾏee gaat Heﾏoeieﾐ?                                                 
Stof geﾐoeg ┗oor eeﾐ hilarisIh Nieu┘jaarsIoﾐIert ┘aariﾐ 's ┘erelds ﾏooiste 
operetteﾏelodieëﾐ de re┗ue passereﾐ.                 
 Wees er sﾐel Hij ┘aﾐt zoals elk jaar is dit IoﾐIert sﾐel uit┗erkoIht! 
                            

 
 
Met: LiesHeth De┗osふsopraaﾐぶ, Stefaﾐ Cifolelli ふteﾐorぶ, Lars Corijﾐ ふteﾐorぶ,  
Nadejda Ne┗olo┗iIh ふ┗ioolぶ, Mikolaj TürsIhﾏid ふ┗ioo lぶ, I┗o Veﾐko┗ ふpiaﾐoぶ, 
Kristiﾐa DoHre┗a ふIoﾐtraHasぶ 
┘┘┘.liesHethde┗os.Ioﾏ     ┘┘┘.larsIorijﾐ.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.He 
 
zoﾐdag ヱン jaﾐuari ヲヰヱΓ oﾏ ヱヱu. iﾐ CC Ter Vesteﾐ : ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He                                                          
€ ヱΒ • ヱΑ • ヱヵ • ヱヰ       i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kriﾐg 
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Verder dit seizoeﾐ :                                                                                                                                            
.                                                                                       ヲヴ feHruari  eﾐ ヱΓ ﾏei ヲヰヱΓ 

 
  Trio Khaldei                                                                                                      “‘oots”                                   

 
Siﾐds eeu┘eﾐ lateﾐ Ioﾏpoﾐisteﾐ ziIh iﾐspirereﾐ door 
populaire ﾏuziek ┗aﾐ de ﾏeest uiteeﾐlopeﾐde geﾐres. Ze 
oﾐtleﾐeﾐ fragﾏeﾐteﾐ, ﾏotie┗eﾐ eﾐ theﾏa's oﾏ er 
daarﾐa huﾐ eigeﾐ geﾐie op Hot te ┗iereﾐ.                                              
Iﾐ dit prograﾏﾏa oﾐtdekkeﾐ ┘e saﾏeﾐ ﾏet deze  
sIhittereﾐde ﾏuzikaﾐteﾐ de ‘Roots’                                                          
iﾐ trio's ┗aﾐ Huﾏﾏel, Martiﾐ eﾐ D┗orak.  
Met: BarHara Baltusseﾐ ふpiaﾐoぶ, Pieter 
Jaﾐseﾐふ┗ioolぶ, FraﾐIis Mourey ふIelloぶ    

┘┘┘.triokhaldei.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.He    ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 
Zoﾐdag ヲ4/ヰヲ oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
€ ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α       i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kriﾐg                                                                                          
________________________________________________________ 
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko                                                    “Origins”                     
Toon Fret en Veronika Iltchenko, twee toppers van formaat.                                                                               
Ze stellen aan het KPSK Klassiek-publiek hun derde en 
nieuwste cd voor : Origins. Geënt op de traditionele muziek 
van het land van herkomst, componeerden Babadjanian, 
Schulhoff, Amirov en Bartok  muziek die u meeneemt voor 
een verre reis naar de ‘Origins’ : hun ziel.  
Met: Toon Fret (dwarsfluit), Veronika Iltchenko 
(piano)      www.veronikapiano.net                                                                  
www.kpsk.be   www.tervesten.be 
zondag 19/05 om 11u. in kasteel Cortewalle 
€ 15 • 14 • 12 • 7        i.s.m. Kon. Piet Staut Kring 
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ZiIht op Leeu┘ardeﾐ ┗aﾐop de sIhe┗e toreﾐ けOldeho┗eげ 
Voor ﾏeer kleurige fotoげs, kijk eeﾐs op oﾐze ┘eHsite : ┘┘┘.kpsk.He >> fotoげs 
 
___________________________________________________________________________ 
 

.ONZE SPONSORS                     
Aldak bvba – dakwerken                                                       Joly Travel – reisburo  
Annick Goedhuys – damesschoenen                                     Kameleon & Sportline – outdoor  
KBC Grote Markt Beveren                                                     Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny                          Kristien Mertens – drukkerij              
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                           Music Lover - multi-media  
Boven Yvo - ramen en glas                                                   De Mart – café                                                                     
De Munck - elektro & kado                                                        Notaris Joost Vercouteren 

  De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                               Opticlub bvba - optiek         
Filip Slangen - home service – delicatessen                           Patrice & Caroline Bohyn            
Garage J. De Groof NV – autoverkoop                                                      geassocieerde notarissen                                                
G. Smet – elektrische materialen                                              Schoonvliet - kaas en verfijning 
HOMEVAST Vastgoedmakelaa                                                Standaert A. – De Vier Seizoenen 

  Johan Moortgat – beenhouwerij                                            ’t Pauwke - eetcafé 
                                                                                                            

                                                        
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 20 € (gewoon lid),  25 €  (steunend-lid) of  40 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden. 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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