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Een woord vooraf
Beste vrienden,
Als je dit berichtenblad in handen krijgt, is het
bijna februari en we hebben koning Winter nog
niet gezien en niet gevoeld. Komt hij nog? De
tuinders en boeren smeken erom. En U?
Wat de weergoden ons ook nog mogen brengen, bij velen begint in februari terecht of nog
ten onrechte het lentegevoel te kriebelen. Ook
bij onze vereniging.
Er staat de komende maanden heel wat op het
programma.
De belangstelling voor onze concerten gaat in
stijgende lijn. Het Nieuwjaarsconcert kende
een overdonderend succes.
De inschrijvingen voor de groepstentoonstellingen lopen vlot binnen.
De reis naar Oekraïne gaat zeker door, en de
situatie in het land is terug normaal.
Op 1 februari brengen we een bezoek achter
de schermen van het Archeologisch Centrum
in Sint-Niklaas (nog een paar plaatsen beschikbaar), en op 31 mei plannen we een
uitstap naar Poperinge met bezoek aan Talbot
House en Cassel (Frans-Vlaanderen).
We ontwaken uit onze winterslaap!
Namens het bestuur,
Jan Weyers
Voorzitter KPSK

Februari 2014

Beeldende Kunsten
Creatieve week in Le Vauthibault
(Indre-et-Loire) te Chezelles, Frankrijk
Van 29 juni tot en met 5 juli 2014.
Naaktschetsen in atelier met verschillende
materialen, schilderen met aquarel en acryl:
verschil-lende technieken en toepassingen,
kleurperspectief… Zowel voor beginners als
voor gevorderden.
Dit in een uniek kader (versterkte kasteelhoeve), in een prachtige omgeving van rust en
stilte en met de meer dan nodige accommodatie (ondermeer een ruim zwembad met zonneterras). Begeleid door An Van Gassen, schilder en beeldhouwer.
Voor meer info, neem contact op met
AN.VAN.GASSEN@pandora.be
Tel 052 525436 gsm 0474797614
Klassiek Salon
8-9 maart en 15-16 maart 2014
Kasteel Cortewalle
De KPSK-leden-kunstenaars die zich aangesproken voelen om deel te nemen aan het
Klassiek Salon, gelieven dit te doen voor 31
januari.
Ze ontvangen allen nog een persoonlijke oproep en nadien bevestiging of ze dit jaar kunnen deelnemen.
Er wordt immers een selectie gemaakt op
basis van: deelname vorig jaar, chronologie
van inschrijving en beperking van het aantal
deelnemers tot 25.

Experimenteel Salon
25-26 april en 3-4 mei 2014
HUIZE DE ROP

NOORD ONTMOET ZUID

KPSK-kunstenaars die willen aansluiten bij het
Experimenteel Salon kunnen inschrijven tot 28
februari.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) vraagt nogmaals onze
medewerking.

Ook hiervoor wordt een persoonlijke oproepbrief verstuurd en dezelfde regel toegepast
voor selectie van de deelnemers, die na 28
februari een bevestiging ontvangen voor hun
deelname aan het Experimenteel Salon 2014.

Wie er vorige keer bij was heeft er wellicht
goede herinneringen aan. Dit keer gaat het
niet om een verkoop, wel om een bijzondere
tentoonstelling:

Wim en Louis van Remortel
1-2 febr en 8-9 febr 2014
Kasteel Cortewalle
Eén jaar na het overlijden van Wim van Remortel organiseert de familie een tentoonstelling met werken van Wim maar ook van zijn
vader Louis, de medestichter van de KPSK.
Verrassende werken van Wim en herkenbare
landschappen en haventaferelen uit het Waasland van Louis.
Op 1, 2, 8 en 9 februari 2014 van 13 tot 18 uur
in kasteel Cortewalle te Beveren-Waas.
Alle KPSK-leden ontvingen bij het berichtenblad van december de uitnodiging voor de
opening van deze tentoonstelling op 31 januari. Iedereen welkom op de vernissage op 31
januari vanaf 20 uur.

Men rekent op een 10-tal van onze ledenkunstenaars om met een kunstenaar, afkomstig uit
een zuiders land een thema af te spreken
waarrond ze samen of afzonderlijk werken, elk
in een eigen stijl en techniek.
Dat kan tot heel verrassende resultaten leiden
die dan tentoongesteld worden in OC Boerenpoort te Melsele in november 2014.
Laat je niet afschrikken, de ‘zuiderse’ kunstenaars wonen in ons land en spreken onze taal.
Het wordt een boeiend avontuur en de mensen
van de GROS zullen ons uitnodigen om de
contacten te organiseren en alle nodige uitleg
geven aan geïnteresseerden.
Meld je zo vlug mogelijk aan op het secretariaat, afhaken kan dan nog maar we zijn er nu al
van overtuigd dat het een unieke belevenis
wordt.
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Klassieke Muziek
Aperitiefconcerten
Kasteelconcerten 2013-2014
Ticketprijzen: €13
€12 (55+/groep/-18j)
€10 (abonnees, KPSK-leden)

Het LAW3ON Ensemble heeft zitten grasduinen in het zeldzame repertoire kamermuziek
voor de bezetting zang, viool en piano. Het
resultaat is een programma van componisten
die allemaal de ‘Grote Oorlog’ hebben meegemaakt: de Duitse bezetting, de invasie van
de Amerikanen; loopgravenmuziek; hoop op
de toekomst. Maar altijd is het erg mooie muziek, die boeit van A tot Z.

Zondag 09 februari 2014 om 11u
Kasteel Cortewalle
Ni Bellum 14
Componisten uit ‘Den Grooten Oorlog’
Richard Strauss, R. Hahn, Jean Nouguès,
Ch. Ives, Luigi Denza, Kurt Weill, Saint-Saëns
Law3on Ensemble: Valerie Vervoort, sopraan;
Jill Lawson, piano; Eliot Lawson, viool
Zondag 11 mei 2014 om 11u
Kasteel Cortewalle
Slotconcert
De onsterfelijke Schoonheid van de Melodie
Emilie Ménard, sopraan (Frankrijk),
Jozef De Beenhouwer, piano,
Sven van de Voorde, klarinet.

Aperitiefconcerten
Zondag 09 februari 2014 om 11u
Kasteel Cortewalle
Ni Bellum 14
Componisten uit ‘Den Grooten Oorlog’ 14-18

“Mourir pour la patrie est stupide.
Vivons pour elle!”

LAW3ON ensemble

Het LAW3ON ENSEMBLE trad reeds geregeld
op in Portugal (Lissabon, Evora), en was o.a.
te gast tijdens het Festival Midis-Minimes
(Brussel), Festival Bar Bleu (Antwerpen),
shows van de HRD in aanwezigheid van Prins
Filip en Prinses Mathilde (Qatar).
Dit seizoen hebben ze een reeks concerten in
Nederland en Vlaanderen. Het zijn drie topmusici.
Allen welkom en help mee er een van de
mooiste concerten van te maken.

(Reynaldo Hahn)
Law3on Ensemble:
Valerie Vervoort, sopraan
Jill Lawson, piano
Eliot Lawson, viool.
Richard Strauss, Reynaldo Hahn, Jean Nouguès, Charles Ives, Luigi Denza, Kurt Weill,
Camille Saint-Saëns, Paolo Tosti en last but
not least Ignace Paderewski, Pools componist
en pianist met superstarstatus die vergelijkbaar is met die van Elvis Presley, The Beatles
en Bruce Springsteen. Hij werd later eerste
minister van Polen.

Aperitiefconcerten
Zondag 11 mei 2014 om 11u
Kasteel Cortewalle

De onsterfelijke Schoonheid van de Melodie
Emilie Ménard, sopraan (Frankrijk)
Jozef de Beenhouwer, piano
Ontdekt tijdens het Festival te Buis-en Baronnie in Frankrijk, presenteert de KPSK het
debuut van deze Franse sopraan in België.
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Sponsors

Zij zal naast liederen van Fauré, Debussy en
Schubert ook liederen zingen (in het Nederlands en Frans) van onze eigen componisten
De Boeck, Van Hoof, Mortelmans.

Reizen
Achter de schermen van de
Archeologische Dienst Waasland
1 februari 2014.
Op zaterdag 1 februari plannen we een bezoek
aan de Archeologische Dienst Waasland in
Sint-Niklaas.
Dankzij de voorzitter, Johan Smet, kunnen we
niet alleen de permanente tentoonstelling
bezoeken, maar ook een blik werpen achter de
schermen met bezoek aan laboratoria, resultaten van huidige en vroegere opgravingen,
reserves, enz..
Bijeenkomst te 14.15 uur aan de balie van het
museum STEM, Zwijgershoek te Sint-Niklaas.
Duurtijd +/- 2 uur, groep beperkt tot 20 personen.
Inschrijven door storting van 3,00 € per persoon op de rekening van de KPSK, met vermelding: ADW

Aldak bvba, dakwerken
Annick Goedhuys,
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank
Blommaert – Peirsman bvba, verzekeringen
Bohyn Patrice, notaris
Bosman & Co, makelaars in verzekeringen
Boven Yvo, ramen en glas
De Mart, café
De Munck, elektro & kado
De Rycke Gebroeders, bouwmaterialen
De Vier Seizoenen , bloemsierkunst
Drankenhandel Klaveren Aas, dranken
Filip Slangen, home service - delicatessen
Ford Waasland Automotive, autoverkoop
Houthandel Van Acker, houthandel
Johan Moortgat, beenhouwerij
Joly Travel, reisburo
Joost Vercouteren, notaris
Kameleon & Sportline, outdoor.
KBC, bank & verzekeringen
Mertens Kristien bvba, drukkerij
Music Lover, multi-media
Opticlub bvba, optiek
Schoonvliet, kaas en verfijning
Scoonwoon n.v., design meubelen
G. Smet, electrische materialen
‘t Kasteelke, wijnen & spirits
‘t Pauwke, eetcafé
Van Dam & Van Dam, copy-center
Provincie Oost-Vlaanderen

Lid worden?
U wordt lid van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid
te contacteren en door storting van 15 €
(gewoon lid), 20 € (steunend-lid) en 30 €
(erelid).
IBAN rek.nr.: BE14 - 4153 - 0021 - 2183
BIC-code KREDBEBBXXX
Vermelding “Lidgeld 2013-2014” of
“Nieuw lid 2013-2014” niet vergeten aub
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