VOO‘WOO‘D
Iets egi e aa ie a d aa ego : dat oete o ze uzika te , Ni olas Callot e Ba t
‘o s ook he e geda ht toe ze oo o s ope i gs o e t op de ee ste zo dag a de
he fst te gast a e i kasteel Co te alle i ee o ge o e o i atie a pia o e
ha o iu
et histo is h eke de elodieë .
Ook de deel e e s aa de P ijs Piet Staut he e al hu e eeldi gsk a ht ge uikt o
iets te s heppe at ie a d oo he aagde. Ge o e he e ze iet alle aal, aa deel e e is e e
ela g ijk, zoals het sp eek oo dt luidt. Je oe Ve u sse heeft als i aa a de G ote P ijs Piet Staut oo
Klei s ulptuu
zij eeldhou e k Klei e Kiefe i kasteel Co te alle a hte gelate : de ge ee te
Be e e heeft e et deze tie de editie ee ee hede daagse klei s ulptuu ij.
Het kasteel as ei d okto e a de aal het de o oo ee
o e getelijk uzikaal e e e e t et ‘o i a Lis hka e F a is Ja o
: a e ga akla ke i ha o ie et kla e i el op uziek a
d ie F a se eeste s, to e de de Ve latzaal o tot ee kasteel e t ek
aa het hof a Lode ijk XIV. et de oge toe: p uike e hoofse
da se !
Het ultu eel seizoe d aait op olle toe e . E a ht o s og ee
ooi
o e ti o e e
ie e op /
iet ee ij ka i Co te alle
oo de k i tette a B ah s e Moza t, heeft og ee ka s op
/ i V ase e et hetzelfde s hitte e de e se le e het
ieu jaa s o e t et Ode aa Ge sh i o dt ee ee olt effe et ee
Veste .

olle s hou

u gzaal i Te

He fst e i te ku e o s iet de e . Voo o ze ku stliefhe e s he e e aa liefst d ie
te too stelli gs ezoeke gepla d aa de klassieke s a de Lage La de :
Bruegel
o e e , Re ra dt
de e e e Va Ey k fe ua i – alle ti kets e ko ht! .
Deze e e e e te ku

e allee su es ol zij als o ze lede o er i derd e thousiast lij e deel e e e

– uiteraard – hu lid aats hap er ieu e !
De oo zitte , Ce ile D Holla de

I dit u

e :

- . Beelde de Ku ste : Leo a
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a dt-Velas uez g oepssalo s
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La -out : Gil e t Co elis - e jaa ga g.
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Tel.
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IBAN ek. .: BE
- BIC- ode K‘EDBEBBXXX

Beeldende kunsten : Kunstveiling Leona 80
Kasteel Cortewalle

zondag 14 december 2019

‘Er klinkt poëzie in de schilderijen van kunstenares Leona Van Wauwe. Kleuren glijden
subtiel over en door elkaar, treden in dialoog en confronteren. Grillige lijnen vertalen zich in
zwierige penseelstreken waaruit vrijheid, ongereptheid en brutale oprechtheid spreekt. De
werken van deze Wase kunstenares spiegelen de aard van hun maker: een sterke en
gedreven dame die dit jaar 80 wordt.’ (aldus Christl Van den Broucke)
Bij Piet Stautkring kunnen we zeker dit laatste beamen: Leona is al 30 jaar trouw bestuurslid
en gedreven bij de organisatie van de KPSK-groepssalons en mede-oprichtster van de Prijs
Piet Staut. Ze viert nu haar 80ste verjaardag met een veiling ten voordele van 3 goede
doelen: De Klaproos, BOKS vzw en B-asiel. We sporen onze leden aan om een kijkje te
komen nemen!
-

De KLAPROOS, een vzw die tijdelijk of permanent de zorg over neemt voor mensen
met een beperking.

-

BOKS vzw, de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een
Stofwisselingsziekte die te zeldzaam is om de hoognodige steun te krijgen.

-

B-asiel, een vzw die steun verleent aan mensen uit onze regio die door ziekte of
tegenslag in nood geraakten en onder de Europese armoedegrens leven.

Al wie meer geluk heeft in het leven wordt opgeroepen om tijdens deze veiling wat geld te
spenderen. Je gaat dan niet met lege handen naar huis en het kan jouw geluk enkel nog
verhogen!
De veiling wordt geleid door notaris Verstraeten en gaat door in kasteel Cortewalle op 14
december 2019 om 14 uur.
Kijkdagen : zaterdag 7 en zondag 8 december 2019 van 13u30 tot 17u30u
Veiling : zaterdag 14 december om 14u – (bezichtigen mogelijk vanaf 10u)

Bezoek aan tentoonstelling Rembrandt – Velásquez
in Amsterdam

op zaterdag 21 december 2019

In het kader van het Rembrandtjaar lopen er in
Nederland verschillende prestigieuze tentoonstellingen. Eén van de meest bezoekwaardige
is alleszins de tentoonstelling “Rembrandt –
Velásquez” in het Rijksmuseum in Amsterdam.
In “Rembrandt – Velásquez” komen voor het
eerst topstukken van Nederlandse en Spaanse
meesters uit de 17e eeuw samen. Ondanks de
politieke spanningen en oorlogen tussen de
protestantse republiek Nederland en het
katholieke koninkrijk Spanje, maakten beide landen in de 17e eeuw een uitzonderlijke bloei
door op het gebied van handel, wetenschap en kunst.
In de tentoonstelling worden schilderijen van
gerenommeerde Spaanse en Nederlandse meesters in
paren getoond. Zo ontdekken we hoe kunstenaars in
verschillende landen universele thema’s als religie, geloof,
rijkdom en macht behandelen en omgaan met licht en
compositie. De tentoonstelling is
echt uniek: het is voor het eerst
dat zoveel meesterwerken van
Velásquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera
op één plek te zien zijn. Ook vele andere werken van Rembrandt
uit de vaste collectie zijn elders in het Rijksmuseum zijn te
bezichtigen.
Praktisch : Op zaterdag 21 december 2019 organiseren wij een bezoek aan deze
tentoonstelling. Wij vertrekken om 7.00 uur met de autocar op de parking achter het
politiecommissariaat in Beveren. We bezoeken de tentoonstelling “Rembrandt – Velásquez”
in de voormiddag. Wie dit wenst kan daarna ofwel nog wat winkelen in het centrum van
Amsterdam of een bezoek brengen aan paleis Ten Dam (in het centrum van Amsterdam).
Toegangsprijs voor paleis Ten Dam (10 euro per persoon) is niet inbegrepen.
We vertrekken dan om 17.00 uur
terug uit Amsterdam zodat we
rond 20.00 uur (ten laatste om
21.00 uur, afhankelijk van de
verkeersdrukte) terug in Beveren
aankomen.
Inschrijven kan vanaf nu door
overschrijving van 55 euro per
persoon voor leden (60 euro voor
niet-leden) op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van de KPSK met vermelding
“Rembrandt – Velásquez 2019”.
In de prijs zijn busvervoer, toegangsticket en gebruik van een audiogids inbegrepen.
Een bezoek aan paleis Ten Dam kost 10 euro extra (niet inbegrepen).
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Te too stelli g

Brussel

BREUGEL IN )WART EN WIT
o e

Ko i klijke Bibliotheek

er

Het is de eerste e
ogelijk de laatste keer dat e de grafis he pre te a Breugel
e zij uitge er Hiëro y us Co k ku e e o dere .
Tijde s de e eeu
as Vlaa dere het e tru oor de ha del i grafis he pre te .
Breugel speelde hier ha dig op i e as sa e
et zij uitge er ee sleutelfiguur i deze periode.
Hij ge ruikte de pre te o zij s hilderije te pro ote . )e die de dus ooral als “ atalogus “
aaruit zij
ogelijke goed e iddelde kopers ee keuze ko de
ake .
We zulle dus zij Italiaa se
la ds happe , zij
oorteke i ge a de
)e e Hoofdzo de
e de erdere i agi aire
ereld a Breugel ku e
e o dere .
TOEMAATJE:
Wie geï teresseerd is i de
pre te a de Cal ografie
ka adie hieraa ee
ezoek re ge , e e ee s i
de Ko i klijke Bi liotheek.
De oeite aard o hier
o tdekki ge te doe .

Noteer olge de datu :
zaterdag
ove ber
9 i u age da oor de lezi g o
. uur
i het Paleis a Karel Va Lothari ge , lak ij het e traal statio te Brussel,
sa e ko st aa de i ga g o
. uur.
Na de lezi g olgt ee

ezoek

et audiogids aa de te too stelli g.

Ver oer:
- ie et de auto ko t, ka parkere i de Ko i gsstraat te Brussel, aa het Wara depark
of i de o dergro dse parki g a het Justitiepaleis
-de

eeste deel e ers zulle

elli ht

et de trei ko e : die krijge

og adere i for atie.

I s hrij e : zo spoedig ogelijk e el door storti g op reke i g a KPSK BE
er eldi g: Breugel – trei of auto
Kostprijs: lede
. EUR – iet-lede
. EUR
I egrepe : lezi g – toega gsgeld – audiogids

et

GROTE PRIJS PIET STAUT 2019 - KLEINSCULPTUUR
Kasteel Cortewalle
..

zaterdag 28 september 2019

De Prijs Piet Staut voor kleinsculptuur 2019 kende alweer een groot succes met 53 deelnemers uit alle
hoeken van het Vlaamse Land en uit Nederland.
Jeroen Vercruysse werd winnaar van de Grote Prijs Piet Staut, Maaike Huys werd bekroond met Prijs
Arte Falco, Betty De Bruyne won de KPSK-ledenprijs en de Publieksprijs ging naar Heidi Leman, die
tevens een eervolle vermelding had. De andere 4 eervolle vermeldingen gingen naar Charlie Kater,
Luc Debucquoy, Greet Bogaerts en Nadia Matthijnssens. Met de selectie van 44 werken, ook van nietlaureaten, werd door de jury een fijne expositie samengesteld.
Voor het volledige juryverslag: zie website www.kpsk.be.
Hierna volgt een uittreksel uit het juryverslag, betreffende de geldprijzen:
De jury voor de Grote Prijs Piet Staut voor kleinsculptuur bestond dit jaar uit
Edith Ronse, beeldhouwer en docente beeldhouwkunst aan d’Academie Beeld te Sint-Niklaas.
Nadine Prieels, hoofd van CAS, Contemporary Art Space te Zottegem en te Oostende
en Paul Poelmans, hoofd van CAPS, Contemporary Art Projects, vnl werkzaam via popupgaleries in Antwerpen,
Brussel en Oostende.
Vanuit 96 werken werden keuzes gemaakt.
Er werd rekening gehouden met de kwaliteit van uitvoering waarbij voornamelijk gekeken werd naar techniciteit,
materiaalbeheersing, texturen, kleurgebruik, inhoud en de presentatie indien zich dit aandiende.
De weerhouden werken voor de tentoonstelling werden gekozen in functie van het tonen van een zo breed
mogelijk scala aan materiaalmogelijkheden en genres. Een soort van staalkaart van wat beeldhouwen kan zijn.
Hierbij wil ik nog even naar voor brengen dat de jury vond dat het niveau van de ingezonden werken zeer hoog
lag wat het er niet gemakkelijker op maakte om keuzes te maken.
Uiteindelijk werden uit de selectie voor de tentoonstelling 5 eervolle vermeldingen weerhouden en werden er drie
prijzen uitgereikt.

Grote Prijs Piet Staut 2019
Kleine Kiefer van Jeroen Vercruysse is een beeld waarbij sokkel en sculptuur niet van elkaar weg te
denken zijn. Zij vormen een perfect geheel.
De jury verwijst in deze naar Brancusi die ook dit een belangrijk aspect in zijn werk vond.
We zien in dit beeld een perfecte symbiose tussen organische en geometrische vorm. De cilinder als
basisvorm van een organisch gegeven. De essentie van het werk.
We krijgen een samenspel tussen structuren en gepolijstheid. Het zorgt voor een boeiend
spanningsveld in de compositie. De zwaarheid van de texturen die als het ware wordt opgeheven door
de pure cilindervormen. Ook al weten wij dat de beeldhouwer deze cilinders in zijn basisvorm heeft
ingebracht geven zij de suggestie dat zij organisch uit het beeld groeien.
Dit is beeldhouwen in zijn letterlijke betekenis, kappen in steen.
De gemeente mag zich vereerd voelen in het verwerven van dit sterk werk, een mooie aanwinst in een
groeiende collectie.

Prijs Arte Falco – tweede prijs
In Bot met deurtje en spinnenpoten van
Maaike Huys wordt het spel tussen
aantrekking
en
afstoting
weergaloos
weergegeven.
Het thema vergankelijkheid wordt hier extra
benadrukt, ondersteund en tegelijkertijd
opgeheven door het specifieke gebruik van
diverse materialen die elkaar in evenwicht
houden en met elkaar in dialoog gaan.
Gewaagd is het gebruik van het stugge
zilver in een organisch geheel dat toch
gevoeligheid uitdrukt. Een gevoeligheid die
iedereen raakt door de zachtheid waarmee
het toch wel morbide gegeven is uitgevoerd. De subtiele samenhang van de diverse materialen referen
sterk naar de technieken van het juweelontwerpen. Het beeld werkt uitermate suggestief en is gebracht
in een uitgebalanceerde setting/presentatie.

KPSK-ledenprijs voor deelnemende leden :
In Inside Out van Betty De Bruyne zien we een uitgeholde ruwe kern tegenover
een gladde buitenkant waarbij de natuurlijke vorm van de materie (boomstronk)
ten volle wordt gebruikt. Het creëert een spanningsveld binnen een
ondefinieerbare lichamelijke vormelijkheid. De dualiteit tussen abstract en
sensuele figuratie die elkaar subtiel ontmoeten laat ruimte voor interpretatie.
Dit is een uitgesproken suggestief beeld dat technisch beheerst is uitgevoerd.µ
Publieksprijs + eervolle vermelding :

When days grow long 1 van Heidi Leman werd genomineerd omwille van de
gevoeligheid die het beeld uitstraalt. Het beeld is gevat in een ruwe
boetseertoets die toch een zachte emotie weergeeft. De combinatie met het
kleurpatine matcht met de textuur en dat is een uniek gegeven.
We krijgen een dualiteit voorgeschoteld tussen verweerdheid en zachtheid van
een ouder wordend koppeltje binnen hun eigen cocon.

Ron Van de Vyver
Voorzitter jury

Groepssalons voor KPSK-leden in Kasteel Cortewalle
.

februari en maart 2020

Onze leden-kunstenaars zullen er dit jaar snel bij moeten zijn.
Voor het KLASSIEK SALON in kasteel Cortewalle verwachten we hun werken al
op woensdag 19 februari om tentoon te stellen van 22-23 februari tot 29 feb-1 maart.
Vernissage op vrijdag 21 februari 2020 om 20u.
Aanmelden via mail op info@kpsk.be of telefonisch bij het secretariaat vóór 5 januari 2020.
De EXPERIMENTELEN volgen meteen daarna met hun groepssalon : van 7-8 tot 14-15 maart.
Werken zijn binnen te brengen op woensdag 4 maart.
Vernissage op vrijdag 6 maart om 20u.
Aanmelden via mail op info@kpsk.be of telefonisch bij het secretariaat vóór 20 januari 2020.

Twijfelt u of uw werk bij klassiek of experimenteel hoort, ga dan even te rade op onze website
www.kpsk.be en scroll eens door de foto-archieven van de voorbije salons, om een idee te hebben.
En uiteraard kan ons secretariaat u met raad en daad bij staan op tel. nr 03 755 38 83.

KPSKlassiek
Progra

a a

olge de o erte

ti kets op :

.ter este . e/ge re/klassiek

O ze o e t ezoeke s o de aa gespoo d o
oo af hu ti ket te ese e e ij
CC Te Veste . O li e is het e e el o ogelijk o de lede ko ti g = laagste ti ketp ijs
of a o e e tsp ijs te eko e , te zij e houde is a ee a o e e t.
Daa o : telefo is h ese e e
e de lede ko ti g aa age . Betale ia
o e s h ij i g, aa a de ti ket alie de ti kets of el digitaal, of el pe post opstuu t.
)o akkelijk!

JULIEN HE‘VÉ, GO‘DAN NIKOLIC, GO‘AN G‘IBAJCEVIC, ‘OMAN SPIT)E‘ e CÉLINE FLAMEN

.

K i tette

a Mozart e Brah s

r

o e

er -

u

OC 't Klooster Vrase e

zo

o e

er -

u

Kasteel Corte alle

.

Met deze ijf ereldtop uzika te he e e ee heuse t ekpleiste te pakke .
)e ko e oo sp o kelijk uit F a k ijk, Se ië e ‘usla d, aa o e alle al ja e i Vlaa de e .
Naa aa leidi g a hu e e te d, e ge ze o s Mozarts eroe de K i tet i A e
K i tetsatz. Als ke s op de taa t ag ook het k i tet a Brah s iet o t eke .
Dit o e t zal u iet gau e gete …
a t het is e ee a O N V E R G E T E L I J K E s hoo heid !!!
Mis het iet !
Ti kets :

/

/

/9€
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LIESBETH DEVOS, WILF‘IED VAN DEN B‘ANDE & AÄ‘ON WAJNBE‘G
Here to stay - Het le e e de so gs a George Gersh i
zo

ja uari -

u

CC Ter Veste

Su
e ti e, I Got Ple t o' Nutti e Bess, You is M Wo a , ij deze
kli ke de titels ga je spo taa zi ge . Geo ge Ge sh i , zoo a Joods‘ussis he i
ig a te , slaat op zij tie de pe ple a hte o e a ee
zij
ie dje Ma ie ‘ose stei op zij iool D o aks Hu o es ue speelt.
Va u af aa is Ge sh i s e eld ee e al uziek. Aa de ha d a zij
so gs ge e e je ee i tie e i kijk i zij oeie de le e .
Ee e hale d o e t et ee la h e ee t aa .
Ti kets :

/ 9/

/

€

JEAN SUGITANI
zo

fe ruari -

u

Ba hs Gold erg ariaties
: UITVERKOCHT !!

>>

u

: EXTRA CONCERT !!

Kasteel Corte alle

__________________________________________________________________________________
Ver eeldi g, ak a s hap e irtuositeit.
De Gold e g a iaties a Joha Se astia Ba h
eho e a soluut tot de ust-hea s uit de pia olite atuu .
I
oeie de a iaties op ee agfij e a ia
ee t Ba h o s ee oo ee e otio ele eis.
De Japa s-F a se pia ist Jea Sugita i is ee
eeste i dit epe toi e.
Ee u ieke gelege heid o dit eeleise de erk li e te hore ,
bij o s i Be ere !
Ti kets :

/

/

/9 €

O dat dit o ert o
. u. reeds uit erko ht is, speelt Jea Sugita i spe iaal oor de
liefhe ers Ba hs GOLDBERGVARIATIES og aals o
. u. i kasteel Corte alle !

SHADI TO‘BEY & LUCAS BLONDEEL
zo

ei -

u

Wi terreise
Kasteel Corte alle

Shadi To e , de Belgis he as et Li a ese oots, ke t u ast
og el als lau eaat a de Elisa eth Wedst ijd
.
O de tusse sto d hij op g ote podia e e gat daa ij ooit zij
passie oo het lied.
Sa e
et Lu as Blo deel e gt hij o s dit ijzi g ekke d
i te s la ds hap es h e e i
loed ooie liede e a
F a z S hu e t.
De eizige e laat de stad e t ekt doo de i te se atuu .
Ee
ij e i g o e de oo ije i te i deze p ille le tedage .
Tickets : 1 /1 /14/9 €
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Albert Tersago

ju i 94 Si t-Niklaas –

okto er

erslaafd aa ku st
9 Be ere

e htge oot a Kris Spruyt

We o t i ge het o erlijde s eri ht a Albert Tersago et
olge de spe iale er eldi ge : ere-i spe teur Deeltijds
ku sto der ijs, lid a de Lu asgezelle e a de Piet
Stautkri g, erslaafd aa ku st .
.
Al ert as jare la g lid a o ze kri g e a regel atig
deel aa de Klassieke Salo s, et zij uitgesproke klassieke
ku st erke . Tot zij laatste le e sjaar og olgde hij les
aa de a ade ie i Si t-Niklaas.
Hij zal erg ge ist orde i zij fa iliekri g, i zij ku stkri ge e ij zij
edestude te .

___________________________________________________________________________

.ONZE SPONSORS

Aldak bvba – dakwerken
Annick Goedhuys – damesschoenen
KBC Grote Markt Beveren
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen
Boven Yvo - ramen en glas
De Munck - elektro & kado
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen
Filip Slangen - home service – delicatessen
Garage J. De Groof NV – autoverkoop
G. Smet – elektrische materialen
HOMEVAST - Vastgoedmakelaar
Johan Moortgat – beenhouwerij

Joly Travel – reisburo
Kameleon & Sportline – outdoor
Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp
Kristien Mertens – drukkerij
Music Lover - multi-media
De Mart – café
Notaris Joost Vercouteren
Opticlub bvba - optiek
Patrice & Caroline Bohyn
geassocieerde notarissen
Schoonvliet - kaas en verfijning
Standaert A. – De Vier Seizoenen
’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 2019-2020” of “Nieuw lid 2019-2020” niet vergeten aub !)

ϭϬ

