VOORWOORD
De rieze a heeft a ee kort er lijf a ee eek eer o s la dje erlate e de le te
ko t aarzele d aa de deur kloppe . I ultuurla d is de i terslaap e hter og iet oor ij.
De deure a de ulturele i stelli ge lij e oro age ijs al zeker tot april geslote .
To h lijft het KPSK- estuur iet ij de pakke zitte .
Als fysiek sa e ko e iet ogelijk is, da
aar irtueel et ideo eeti gs.
Na ee hele ad i istratie e alle ole zij e er als Be erse ere igi g i geslaagd o
het oorspro kelijk gepla de passieco cert i OLV-kerk a Melsele te late plaats i de , i ee iet at
afgesla kte ersie - zo der koor, zo der pu liek – aar et ee e e grote professio aliteit e
i te siteit a
uzika te e soliste . Verder hiero er eer op olge de pagi a’s.
Groepste too stelli ge

a lede

orde

og e e o hold gezet,

aar

useu

ezoek is perfe t

ogelijk.

O o ze trou e lede te eda ke , doe e ee tege oetko i g, i a olgi g a de i tersolde i de
ha delszake . Het etaalde lid aatschap, dat or aal geldt i het ultuurseizoe
a septe er
tot augustus
, ordt et ee tri ester erle gd tot de e er
.
Zo ordt a af da de jaarlijkse etali g a het lid aats hap opges ho e
a ja uari tot de e er, gelijklope d et het kale derjaar,
iet et het ulturele seizoe .
Met het passie o ert ordt etee het feestjaar jaar KPSK i gezet.
Het oorspro kelijke groots opgezette pla
et eerdere a ti iteite is
oorlopig i ee so erder kleedje gestoke , aar iets elet o s
o de ieri g o er ee la gere periode te spreide .
Meer ieu s hiero er i ee olge de editie a o ze KPSKra t.
Aa o ze lede die a deze aart editie ee papiere ersie o t a ge ,
rage e og aals o hu e- ailadres aa o s eke d te ake ia
info@kpsk.be . Veel eri hte ge eure i
ers digitaal, ee deel a de
ieu tjes gaa ge oo aa u eus oor ij!
De oorzitter : Ce ile D’Holla der
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1946 – 2021
Vijf-en-zeventig jaar geleden besloten enkele leerlingen en vrienden van de Beverse kunstenaar
Piet Staut zijn nalatenschap te eren met de oprichting van een kunstkring die zijn naam zou
dragen. De Piet Staut Kring was geboren.
Het predikaat ‘Koninklijk’ kwam er pas bij na de 50e verjaardag die in 1996 met veel luister werd
gevierd.
Voor een culturele vereniging is een 75ste verjaardag een vrij unieke mijlpaal,
slechts zelden haalt een vereniging die draait op vrijwilligers deze gezegende leeftijd.
Het bestuur is dan ook al enkele jaren bezig met de voorbereiding van dit feestjaar, o.a. met de
organisatie van een groots opgezette tentoonstelling over Piet Staut en zijn tijdgenoten en een
jubelend verjaardagsconcert. Maar…u raadt
natuurlijk al dat een venijnig virusje onze plannen
flink dwarsboomde…..
Maar niet getreurd, wij laten ons niet kisten! De
tentoonstelling gaat door, zij het dan op een later
tijdstip (waarschijnlijk voorjaar 2022).
We zijn er van overtuigd dat alles goed komt,
maar de huidige omstandigheden laten ons niet toe
om op een degelijke manier de opening nog dit jaar
te laten plaatsvinden.
Wat maakt het tenslotte uit of het nu 75 of 76 jaar
geleden is? Hoe dan ook wordt het een topper van
formaat die iedereen gezien moet hebben!
Maar ook in afwachting zitten wij niet stil…ons
verjaardagsconcert valt (toevallig of niet)
samen met de 336ste verjaardag van een van de
allergrootsten: Johan Sebastian Bach.
Als verjaardagsgeschenk bieden wij u dan ook gratis
een uniek verjaardagsconcert aan.
Door de huidige maatregelen kan dit natuurlijk alleen
digitaal. De link waarmee iedereen naar dit unieke
gebeuren kan kijken op zondag 21 maart vindt u
verder in dit blad.
Luc Grenné
Ondervoorzitter
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HAPPY BIRTHDAY BACH
Gratis Livestream Concert
vanuit O.-L.-V.- Hemelvaartkerk, Melsele

Zondag, 21 maart 2021 - 16u

Link op https://www.tervesten.be/klassiek/happy-birthday-bach
www.kpsk.be of via (icoon facebook) KPSK klassiek. Met dank aan de Vlaamse Overheid
Een dubbele verjaardag.
Op 21 maart 2021 wordt Johann Sebastian Bach 336 jaar. In 2021 blaast Koninklijke Piet
Stautkring van Beveren 75 kaarsjes uit.
Dat vieren we met een digitaal muzikaal verjaardagsfeest!
Iedereen mag gratis meegenieten – we brengen de prachtige muziek bij u thuis!
Op het programma staat het Stabat Mater van Pergolesi in een bewerking van Bach.
Dit overbekende muziekstuk stond 5 jaar lang op nummer 1 in de Klara Top 100.
Ook dit jaar bij de top 3. Het wordt omschreven als ‘muziek waar geen tekening bij moet.
Treurig maar niet zwaar. Barok, maar niet overladen.
Intimistisch en toch direct’ (Stijn De Paepe in De Morgen)
Van tijdgenoten Händel en Vivaldi staan ook enkele pareltjes op het programma.
Vuurwerk verzekerd!

orkest : ensemble a
altus : Jan Wouters
sopraan : Liesbeth Devos

Organisatie Koninklijke Piet Stautkring, in samenwerking met CC Ter Vesten.
Volgend seizoen wil je er bij zijn?
Word lid van KPSK en schrijf je nu in via www.kpsk.be
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MUSEA
Tips a Ja

oor ee

ulturele uitstap i deze

oeilijke tijde …

Wil je ee s op stap gaa ?
Wa dele of fietse is da ee oplossi g,
Het is dus iet altijd ee oudig.

aar … hoe is het eer? )ij er WC’s i de o ge i g?

Maar gelukkig zij alle usea ope . Reser ere ordt aa gerade , aar is iet altijd oodzakelijk.
Wel is dit a soluut odig oor de usea die populair zij , e oor spe iale te too stelli ge .
)o zij er ee aa tal

usea die oor 14 dage

olge oekt zij , zoals o.a.

- Te too stelli g Warhol i Luik
- Te too stelli g Het Ku stuur i Me hele
- Te too stelli g
x Co go i A t erpe
Welli ht he je al er o e dat i Si t-Niklaas i het Mer ator useu

“ De ooiste atlas a de ereld “ i sa e
.a. . eer da k zij Fer a d Huts , te too

erki g et de Phoe us Fou datio ,
ordt gesteld.

Reser eer hier oor tijdig, a t dat ordt ee reuzesu es.
te reser ere

ia “ reser atie usea@si t- iklaas. e

Trek er ee s op uit!
Ja We ers

Ee
useu dat re e t oor ij ee
o tdekki g as, is Félixart Museu i
Droge os, ge ijd aa de s hilder
Felix De Boeck e ge estigd aast
de hoe e aar hij oo de.
Het is ee
oder
useu e dit useu
orga iseert u ee e po o er oder is e i
België. A soluut de oeite aard.
Gee reser atie odig oor ezoek tijde s de
eekdage .
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Beelde de Ku ste
klassiek e experi e teel salo
O ze lede ku ste aars he e
o e teel ee atelier olgestou d et ieu e reaties. To h
zulle ze og e e geduld oete oefe e o
et hu ieu ste ku st erke aar uite te
ko e .
Ook het e peri e teel salo , gepla d i de eerste eeke ds a april
, zal iet ku e
doorgaa ege s erle gde oro a aatregele . De ge ee telijke i frastru tuur lijft oorals og
geslote tot e
et april e daar a is het eer af a hte at de pa de ie ur e o s leert.
O

o ze ku ste aars zo el klassieke als e peri e tele to h e ig perspe tief te iede , houde
ij oorlopig de te too stelli gsrui te a kasteel Corte alle i de aa d septe er i optie:
eeke d - e
- septe er
.

I s hrij i ge e erdere rage op het eke de adres:
Go da Va Wau e, Li de laa
, tel.
55
.

Uit odigi g
)jos Me is odigt uit …

.
.
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ONZE SPONSORS :

Aldak bvba – dakwerken
Annick Goedhuys – damesschoenen
KBC Grote Markt Beveren
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny
Advico bvba – verzekeringen
Boven Yvo - ramen en glas
De Munck - elektro & kado
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen
Filip Slangen - home service – delicatessen

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
Bloemen ‘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, Kristina Smidts.

LID WORDEN?
Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder:
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 2020-2021” of “Nieuw lid 2020-2021” niet vergeten aub !)

