
VOO‘WOO‘D        )oﾏerse teﾏperatureﾐ horeﾐ ﾐiet Hij kerkhofHloﾏﾏeﾐ.                                                   
Eﾐ toIh zijﾐ ┘e stilletjes ﾐo┗eﾏHer iﾐgerold zoﾐder He┗roreﾐ teﾐeﾐ eﾐ haard┗uur.                                                                  
Met dit deugdelijke ﾐazoﾏertje draait oﾐs Iultuurseizoeﾐ al op ┗olle toereﾐ.                                            
De kuﾐst┘edstrijd Grote Prijs Piet Staut ┗oor sIhilderkuﾐst heeft ┗oor de eerste keer                    
eeﾐ KPSK-lid als laureaat: Jeaﾐ-Pierre Sﾏet ┘as de o┗ergelukkige ┘iﾐﾐaar.                                                     
De e┝positie - ﾏet eeﾐ Heperkte seleItie ┘erkeﾐ ┗aﾐ laureateﾐ eﾐ aﾐdere deelﾐeﾏers -   

keﾐde eeﾐ ﾏeer daﾐ ruiﾏe Helaﾐgstelliﾐg. Het jur┞┗erslag ┗iﾐdt u ┗erder iﾐ deze kraﾐt.                                                                                                 
De uﾐieke fietsroute Piet Staut iﾐ het kader ┗aﾐ oﾐs feestjaar Αヵ jaar KPSK is helaas oﾐherroepelijk ┗oorHij :             
de praIhtige Hordeﾐ zijﾐ eiﾐd septeﾏHer uit het straatHeeld ┗erd┘eﾐeﾐ eﾐ iﾐ de geﾏeeﾐtelijke arIhiefkelders 
┗eilig opgeHorgeﾐ. Oﾐs resteﾐ ﾐog de gedrukte kaartjes ﾏet de route laﾐgs Be┗erse historisIhe paﾐdeﾐ eﾐ 
trage ┘egeﾐ. O┗er ヲヵ jaar kuﾐﾐeﾐ oﾐze ﾐazateﾐ ┘elliIht eeﾐ ﾐieu┘e route けヱヰヰ jaar KPSKげ iﾐluideﾐ oﾏ te 
oﾐtdekkeﾐ ┘at daﾐ ﾐog rest ┗aﾐ de huidige けpoiﾐts of iﾐterestげ op de Piet Staut route.                                                         
Oﾐs Be┗ers kasteel Corte┘alle ┘as op zoﾐdagﾏorgeﾐ al┘eer als ┗aﾐouds het toﾐeel ┗aﾐ steﾏﾏige 
kaﾏerﾏuziekIoﾐIerteﾐ. Eeﾐ zeer ┗ersIheideﾐ puHliek geﾐoot ┗aﾐ de ┘oﾐderlijke klaﾐkeﾐ ┗aﾐ                                     
de ﾏariﾏHa solo ┗aﾐ Liﾐ Chiﾐ Cheﾐg eﾐ het Fraﾐse liedreIital ┗aﾐ duo Mortelﾏaﾐs-Baltusseﾐ.                                          
De stad Geﾐt ┘as de Hesteﾏﾏiﾐg ┗oor oﾐze eerste Iulturele uitstap ┗aﾐ het seizoeﾐ: het gerestaureerde Laﾏ 
Gods iﾐ de Siﾐt-Baafs kahtedraal, de PaIifiIatiezaal iﾐ het stadhuis, het hotel / paleis dげHaﾐe – Steeﾐhu┞se.              
Als kers op de taart eeﾐ roﾐd┗aart op de leieﾐ laﾐgs historisIhe paﾐdeﾐ iﾐ het oude Ieﾐtruﾏ.                                         
Eeﾐ topdag, oﾐder eeﾐ herfstzoﾐﾐetje.                                                                                                                                                  
Als dit kraﾐtje iﾐ u┘ Hrie┗eﾐHus ┗alt, heHHeﾐ ┘e de Husuitstap ┗aﾐ ヱヲ ﾐo┗eﾏHer ﾐaar Moﾐs aIhter de rug  
┘aar ┘e Le Graﾐd Horﾐu ふoude ﾏijﾐsite ﾏet ﾏuseuﾏ ┗oor hedeﾐdaagse kuﾐstぶ                                                                     
eﾐ het ┗erzaﾏelde ┘erk ┗aﾐ de Spaaﾐse kuﾐstsIhilder Joaﾐ Miro Hezoekeﾐ.                                                                                                                                         
Iﾐ deIeﾏHer koﾏt aaﾐstorﾏeﾐd joﾐg taleﾐt oﾐs hart ┗ero┗ereﾐ ﾏet MusiIa Muﾐdi.                                                                             
Het ﾐieu┘e jaar ヲヰヲン zulleﾐ ┘e iﾐluideﾐ ﾏet het IoﾐIert けTsjaiko┗sk┞げs geheiﾏげ door het Desguiﾐ k┘artet                                                
ﾏet Ioﾏﾏeﾐtator ViI De WaIhter. Koﾏ saﾏeﾐ ﾏet oﾐs kliﾐkeﾐ op het ﾐieu┘e jaar!                                                   
TiIkets ┗oor de IoﾐIerteﾐ Klassiek zijﾐ te ┗erkrijgeﾐ ┗ia de ┗erﾐieu┘de ┘eHsite ┗aﾐ II Ter Vesteﾐ, 
=  >prograﾏﾏa >geﾐre >klassiek  of https://┘┘┘.ter┗esteﾐ.He/ﾐl/prograﾏﾏa?f%ヵBヰ%ヵD=geﾐre%ンAヱヵヲぶ 
hetzij telefoﾐisIh, ﾏet ┗erﾏeldiﾐg ┗aﾐ u┘ kpsk-lidﾏaatsIhap ┗oor ledeﾐkortiﾐg.                                                               
O┗er de plaﾐﾐeﾐ ┗oor eeﾐ uitstap ﾐaar Brugge ふteﾐtooﾐstelliﾐg Hugo ┗aﾐ der Goesぶ                                                                          
op zaterdag ヱヴ jaﾐuari ヲヰヲン leest u ook ┗erder iﾐ dit kraﾐtje.                                                                                                                      
Eﾐ teﾐslotte ┘illeﾐ ┘e- ﾏet Hijge┗oegd o┗ersIhrij┗iﾐgsforﾏulier -  Heroep doeﾐ op u┘ trou┘e lidﾏaatsIhap 
door het o┗ersIhrij┗eﾐ ┗aﾐ het lidgeld ┗oor ヲ0ヲン : ヲ0 € ┗oor ge┘ooﾐ lid ふper geziﾐぶ, ヲヵ € ┗oor steuﾐeﾐd lid   
of ヴ0 € ┗oor erelid.                                                                                                  De ┗oorzitter,  CeIile DげHollaﾐder 

                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
‘edaItie eﾐ V.U. : CeIile DげHollaﾐder                                                                                                                                        
La┞-out : GilHert Corﾐelis  -  ヵヴ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   -   iﾐfo@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                                                    
IBAN rek.ﾐr.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode K‘EDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :   ヲ-ヵ.  Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ  :    e┝poげs  -  Prijs Piet Staut  ふJur┞┗erslagぶ                                                              
ヶ-Α.  De Wijﾐkelder Α         Β. KPSKlassiek     Γ. Klassiek of Experiﾏeﾐteel?       ヱヰ. Oﾐze Spoﾐsors                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Bezoek aaﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg  

                                                                                   Hugo vaﾐ der Goes  

 ヱヴ jaﾐuari ヲヰヲン                                                                                                                                           Brugge 

Op zaterdag ヱヴ jaﾐuari ヲヰヲン trekkeﾐ ┘e ﾐaar Brugge ┗oor eeﾐ Hezoek aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg                                
さOog iﾐ oog ﾏet de dood, Hugo ┗aﾐ 
der Goes, oude ﾏeesters, ﾐieu┘e 
Hlikkeﾐざ.  Ceﾐtraal staat het ┘erk 
さde dood ┗aﾐ Mariaざ ┗aﾐ Hugo                
┗aﾐ der Goes. Dit ┘erk ┘ordt ﾐu,                         
ﾐa eeﾐ groﾐdige restauratie, 
teﾐtooﾐgesteld  iﾐ het “iﾐt-
Jaﾐshospitaal, saﾏeﾐ ﾏet 
sIhilderijeﾐ ┗aﾐ o.ﾏ. Haﾐs 
Meﾏliﾐg, Jaﾐ Pro┗oost eﾐ                     
AlHreIht Bouts. Ook sIulptureﾐ, 
ﾏaﾐusIripteﾐ eﾐ ﾏuziekstukkeﾐ 
oog iﾐ oog ﾏet de dood zulleﾐ er     
te zieﾐ zijﾐ, iﾐ totaal ﾏeer daﾐ Αヰ 
kuﾐstoHjeIteﾐ. 

We zulleﾐ ﾏet de treiﾐ ﾐaar Brugge reizeﾐ eﾐ het Hezoek aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg IoﾏHiﾐereﾐ ﾏet eeﾐ 
┘aﾐdeliﾐg laﾐgs ﾐog eﾐkele Hezieﾐs┘aardighedeﾐ iﾐ Brugge. Het gedetailleerde prograﾏﾏa ┘ordt 
later ﾐog ﾏeegedeeld. 

HeHt u iﾐteresse? Daﾐ kuﾐt u iﾐsIhrij┗eﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヲ5 euro per persooﾐ ┗oor ledeﾐ                               
ふンヰ euro ┗oor ﾐiet-ledeﾐぶ op rekeﾐiﾐg BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ de KP“K ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さBruggeざ                          
tegeﾐ teﾐ laatste ヱヰ deIeﾏHer ヲヰヲヲ . Iﾐ dit Hedrag zijﾐ treiﾐtiIket eﾐ ﾏaaltijd ﾐiet iﾐHegrepeﾐ. 

CoﾐIrete afsprakeﾐ i.┗.ﾏ. het uur ┗aﾐ ┗ertrek eﾐ ﾏeer details o┗er het prograﾏﾏa ┘ordeﾐ later 
ﾏeegedeeld.  

 

                                                                                                                                                                                                                    
.                            GesIheﾐktip                                                                                                                                                    
.                                                                                                     voor de eindejaarsfeesten 

We hebben nog een mooie voorraad aan catalogus boekjes van de                
75 jaar-jubileumtentoonstelling 'Rondom Piet Staut' (maart 2022). 

Ze zijn te bekomen in het gemeentehuis aan de balie Toerisme, 
of bestellen bij KPSK als volgt: mailen aan info@kpsk.be (met volledig 
adres) en 15 €  betalen op rekening van KPSK BE14 4153 0021 2183. 

Het boekje wordt dan aan de deur bezorgd of per post verstuurd. 

                                                                                                                                                                                    ヲ 



Uitnodiging expo  

                                        Jan Pultijn , Eveline Knockaert en Paul De Wachter 
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                 GROTE PRIJS PIET STAUT ヲ0ヲヲ VOOR SCHILDERKUNST 

Jur┞┗erslag                                                                       ┗oorzitter ‘oﾐ Vaﾐ de V┞┗er 

Ik Heﾐ Hlij dat ik hier terug ┗oor jullie kaﾐ staaﾐ iﾐ ﾐorﾏale oﾏstaﾐdighedeﾐ ﾐa het surrealistisIhe 
Ioroﾐatijdperk. Desoﾐdaﾐks Hlij┗eﾐ ┘ij le┗eﾐ iﾐ eeﾐ He┗reeﾏdeﾐd, e┝plosief eﾐ op hol geslageﾐ tijdperk. Iﾐ 
ヱ99ン ┘as Aﾐt┘erpeﾐ Europese Iultuurhoofstad ﾏet de ┗raag stelleﾐde slogaﾐ  さKaﾐ kuﾐst de ┘ereld 
reddeﾐ?ざ. Eeﾐ drooﾏ die oﾐs ﾐog ┘akker houdt.  Dat heel ┘at ﾏeﾐseﾐ kuﾐst als IoﾏﾏuﾐiIatieﾏiddel zieﾐ 
Hlijft hoop┗ol. We ┘areﾐ daﾐ ook Hlij ﾏet het grote aaﾐtal iﾐsIhrij┗iﾐgeﾐ ┗oor deze ┘edstrijd eﾐ de 
di┗ersiteit er┗aﾐ.  Gezieﾐ de Heperkiﾐg oﾐs opgelegd door de oﾏ┗aﾐg ┗aﾐ de e┝poruiﾏte, ﾏoest de jur┞ 
kﾐopeﾐ doorhakkeﾐ iﾐ fuﾐItie ┗aﾐ de preseﾐtatie - ┘at Hij soﾏﾏigeﾐ oﾐtegeﾐsprekelijk teleurstelliﾐg zal 
op┘ekkeﾐ. Laat dit jullie eIhter ﾐiet oﾐtﾏoedigeﾐ eﾐ ga, iﾐ ﾐaaﾏ ┗aﾐ de jur┞, ┗ooral ┗erder ﾏet jullie 
artistieke zoektoIht.  

De jur┞ had het ﾐiet geﾏakkelijk Hij het toekeﾐﾐeﾐ ┗aﾐ de prijzeﾐ oﾏdat het ﾐi┗eau ┗aﾐ de geﾐoﾏiﾐeerde 
┘erkeﾐ diIht Hij elkaar aaﾐleuﾐde.                                                                                                                                   
Ik stel jullie e┗eﾐ de jur┞ledeﾐ ┗oor die uiteiﾐdelijk tot eeﾐ IoﾐIlusie k┘aﾏeﾐ :                                                                  
Sjoerd Osiﾐga, teﾐtooﾐstelliﾐgsﾏaker voor Kuﾐst-projeIteﾐ.He,                                                                                 
Paul Poelﾏaﾐs, teﾐtooﾐstelliﾐgsﾏaker Hij CAPS, Coﾐteﾏporary Art ProjeIts                                                                                           
Eﾐ Daaﾐ Rau, Iurator eﾐ kuﾐstIritiIus 

Eer┗olle ┗erﾏeldiﾐgeﾐ iﾐ alfaHetisIhe ┗olgorde:                                                                                                                
ヱ dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ het aHsurdistisIh, liIhtjes surrealistisIh ┗erhaleﾐde karakter oﾏgezet 
iﾐ eeﾐ eigeﾐ speIifieke Heeldtaal.                                                    Cheaters al┘a┞s ┘iﾐ ┗aﾐ Filip Aﾐthoﾐisseﾐ 

ヲ dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ de d┞ﾐaﾏisIh orgaﾐisIhe ┗orﾏge┗iﾐg ﾏet eeﾐ geslaagd Ioloriet iﾐ eeﾐ 
gedurfde ン-luik uit┘erkiﾐg.                                             ToekoﾏstsIeﾐario II De ﾐatuur ┗aﾐ Roos Hoefﾐagels 

ン dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ zijﾐ eeﾐ┗oud eﾐ suHtiliteit. Eeﾐ oﾐtroereﾐd ┘erk ┘aariﾐ de jur┞ eeﾐ 
zoektoIht ﾐaar eﾏotioﾐele ┗erHoﾐdeﾐheid zag.                                        Piﾐk Bag ┗aﾐ Cora Vaﾐ Aﾐt┘erpeﾐ 

ヴ dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ de aHstraIte struItureﾐ die laﾐdsIhappelijke iﾐhoud suggerereﾐ. 
Oﾐdaﾐks 5ヰ tiﾐteﾐ grijs is dit ┘erk rijk aaﾐ toﾐaliteit.                                            Gala┝ie ┗aﾐ Rita Valgaereﾐ 

ヵ dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ de piIturale kraIht die het iﾐtrigereﾐde stadsgeziIht iﾐ ┗ergrijsde 
tiﾐteﾐ uitstraalt.                                                                                                  LissaHoﾐ ┗aﾐ Stefaaﾐ Verﾏeuleﾐ                                                                                                          

De Arte FalIo prijs.                                                                                                                                                                        
Dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ het aﾐekdotisIhe gege┗eﾐ dat toIh uﾐi┗erseel herkeﾐHaar aaﾐ┗oelt.            
Eeﾐ faﾏilieportret ┘aariﾐ alle faIetteﾐ ┗aﾐ huﾐ leef┘ereld aaﾐ Hod koﾏeﾐ. Eeﾐ ┘erk ┘aariﾐ Hiﾐﾐeﾐ eﾐ 
Huiteﾐ door elkaar heeﾐ lopeﾐ. Faﾏilie ┗ersus de fasIiﾐatie ┗oor de ﾐatuur. Ook s┞ﾏHoliek is 
aloﾏtegeﾐ┘oordig. Het ┘erk is op autheﾐtieke ┘ijze ┗orﾏgege┗eﾐ kadereﾐd iﾐ de hedeﾐdaagse                     
figuratie┗e ┗orﾏge┗iﾐg. Eeﾐ ﾏooie s┞ﾏHiose tusseﾐ piIturale uit┘erkiﾐg eﾐ iﾐhoud.          .                                                                                                                     
.                                                                                                                                Huﾐgr┞ ヲ ┗aﾐ LaureﾐIe Durieu 

De Grote Prijs Piet “taut 

Dit ┘erk ┘erd gekozeﾐ oﾏ┘ille ┗aﾐ de piIturale k┘aliteiteﾐ. Eeﾐ potig eﾐ gestueel gesIhilderd laﾐdsIhap 
oﾐtdaaﾐ ┗aﾐ alle pietluttighedeﾐ ┘aardoor het sIhilderij eerder ﾐaar eeﾐ laﾐdsIhap refereert daﾐ ┘el dat 
het de reële ┘eerga┗e er┗aﾐ is. We zieﾐ eeﾐ sterke orgaﾐisIhe sIhilderiﾐg iﾐ eeﾐ eigeﾐziﾐﾐig fraﾏe ┗aﾐ 
diIhte Hegroeiiﾐg ┘aarHij de toesIhou┘er ﾐaar het ┘erk toe gezogeﾐ ┘ordt eﾐ er deel ┗aﾐ ┘ordt. Oﾐdaﾐks 
het doﾐkere Ioloriet straalt dit ┘erk ┗italiteit uit, ook ﾏede door de d┞ﾐaﾏiek die er┗aﾐ uitgaat. De jur┞ 
Heﾐadrukte de ﾐiet ┗oor de haﾐd liggeﾐde persooﾐlijke Heﾐaderiﾐg ┗aﾐ het geﾐre ┘aariﾐ dit ┘erk zijﾐ eigeﾐ 
plaats iﾐﾐeeﾏt. Dit is sIhilderkuﾐst けpur saﾐgげ, eeﾐ geslaagd spel tusseﾐ liIht eﾐ doﾐker eﾐ gelaagdheid. 
Oﾏ┘ille ┗aﾐ dit zag de jur┞ hieriﾐ eeﾐ tereIhte ┘iﾐﾐaar.                                                                                       



 

 

Met de keuze ┗aﾐ dit ┘erk ┘ordt er 
gesIhiedeﾐis gesIhre┗eﾐ iﾐ de uitreikiﾐg 
┗aﾐ de Grote Prijs Piet “taut ┘aﾐt ┗oor het 
eerst siﾐds de eerste editie iﾐ ヲヰヰヱ gaat 
deze prijs ﾐaar eeﾐ lid ┗aﾐ de eigeﾐ 
kuﾐstkriﾐg. Dit Hetekeﾐt ook dat de prijs 
Piet “taut ┗oorHehoudeﾐ ┗oor eigeﾐ ledeﾐ 
ook ﾐaar deze kuﾐsteﾐaar gaat. Eeﾐ 
t┘ee┗oudig ┘iﾐﾐaar dus, eﾐ daﾐ ﾏoet de 
puHlieksprijs ﾐog koﾏeﾐ. ふzie Hlz. ヱヰ                                                       
eﾐ voor ﾏeer foto's, zie ┘┘┘.kpsk.Heぶ 

Oﾏ de jur┞ te Hehoedeﾐ ┗aﾐ eﾐige 
┗oorHedaIhteﾐ rade ┘il ik ﾐog eeﾐs 
Heﾐadrukkeﾐ dat alle ┘erkeﾐ aﾐoﾐieﾏ aaﾐ 

oﾐs ┘ordeﾐ ┗oorgesteld eﾐ dat ┘ij dus louter uitgaaﾐ ┗aﾐ ┘at ┘e zieﾐ. Up to date gezegd, What ┞ou see is 
┘hat ┞ou get!  Verﾏits de kuﾐsteﾐaar t┘ee e┗eﾐ┘aardige ┘erkeﾐ had iﾐgezoﾐdeﾐ ┘as de keuze ┗oor het 
┘iﾐﾐeﾐde ┘erk ook ﾐiet ┗oor de haﾐd liggeﾐd.                                                                                                                                        
Uiteiﾐdelijk kaﾐ ┗aﾐaf dit ﾏoﾏeﾐt de geﾏeeﾐte Be┗ereﾐ ziIh de trotse eigeﾐaar ﾐoeﾏeﾐ ┗aﾐ het ┘erk                    

                                                                                                                         Vegalaﾐd ヲ  ┗aﾐ Jeaﾐ-Pierre Sﾏet. 

Roﾐ Vaﾐ de Vyver,  jur┞┗oorzitter      

 

 

                               GROTE PRIJS PIET STAUT ヲ0ヲヲ   VOOR SCHILDERKUNST                         

                                               

                                     PUBLIEKSPRIJS          ‘iaﾐ “ﾏulders : さT┘ee Meisjesざ                                                                                                                              



Wijﾐkeldeヴ Α  
 
                                                                                                           けO ﾏocht ik...’ 
 
Iﾐ juli ヲヰヱΑ ┗oﾐdeﾐ iﾐ het WüヴtteﾏHeヴgse ‘eutliﾐgeﾐ ﾏuziekopﾐaﾏes plaats ┗aﾐ ┘eヴk ┗aﾐ de 
Aﾐt┘eヴpse Ioﾏpoﾐist Lode┘ijk Moヴtelﾏaﾐs ふヱΒヶΒ–ヱΓヵヲぶ Oﾐze eigeﾐ LiesHeth De┗os ┘eヴkte hieヴaaﾐ 
ﾏee. Na afloop ┗aﾐ de opﾐaﾏesessies ┗ヴoegeﾐ ┗ele ﾏusiIi ┗aﾐ het steeﾐgoede oヴkest ﾐaaヴ aﾐdeヴ 
┘eヴk ┗aﾐ deze Ioﾏpoﾐist, die zij ┗aﾐ haaヴ ﾐoIh pluiﾏ keﾐdeﾐ. 
Oﾐﾏogelijk te oﾐtkeﾐﾐeﾐ dat dit goed deed aaﾐ het haヴt, ┘aﾐt als ﾏeﾐ iﾐ oﾐs laﾐd Hij de di┗eヴse 
iﾐteﾐdaﾐteﾐ eﾐ diヴeIteuヴs eﾐ tutti ケuaﾐti o┗eヴ zijﾐ Ioﾏposities pヴaat, luisteヴt ﾏeﾐ ┘el ﾏet de 
gliﾏlaIh, doIh ﾐadieﾐ geHeuヴt eヴ ┘eiﾐig of ﾐiets. “iﾐds die opﾐaﾏesessie is eヴ ┘el ﾐog eeﾐ eﾐ aﾐdeヴ 
iﾐgeHlikt, ﾏaaヴ oﾏ het eufeﾏistisIh te zeggeﾐ, pヴogヴaﾏﾏatoヴisIh geHeuヴt eヴ aﾏpeヴ iets.  
 
Hopelijk zal ook ﾏet Moヴtelﾏaﾐsげ ┘eヴk geHeuヴeﾐ ┘at ﾏet het oeu┗ヴe ┗aﾐ Joseph ‘yelaﾐdt 
ﾏoﾏeﾐteel aaﾐ de gaﾐg is. Na het puHliIeヴeﾐ ┗aﾐ eeﾐ Huiteﾐge┘ooﾐ iﾐteヴessaﾐt Hoek o┗eヴ de 
Bヴugse Ioﾏpoﾐist zijﾐ eヴ di┗eヴse kaﾏeヴﾏuziekgヴoepeﾐ die zijﾐ ヴijke oeu┗ヴe oﾐdeヴ de laﾏp houdeﾐ. 
‘yelaﾐdt oppeヴde dik┘ijls dat, als zijﾐ ┘eヴk eIht goed ┘as, eヴ ┘el eeﾐ dag zou koﾏeﾐ dat het zou 
Ho┗eﾐdヴij┗eﾐ. BlijkHaaヴ heeft hij het gelijk aaﾐ zijﾐ kaﾐt. 
Lode┘ijk Moヴtelﾏaﾐs o┗eヴleed pヴeIies ze┗eﾐtig jaaヴ geledeﾐ. De “tiIhtiﾐg Lode┘ijk Moヴtelﾏaﾐs 
┗eヴヴiIht oﾐdeヴtusseﾐ heel ﾐuttig ┘eヴk. 

 
 
Net zoals iﾐ de ﾏeeste Euヴopese 
laﾐdeﾐ gヴoeide eヴ iﾐ Vlaaﾐdeヴeﾐ 
ﾏiddeﾐ ヱΓde eeu┘ ﾐiet alleeﾐ eeﾐ 
Hloeieﾐde, ﾏaaヴ ook eeﾐ Hoeieﾐde 
さNatioﾐale “Ihoolざ oﾐdeヴ iﾏpuls ┗aﾐ 
Peteヴ Beﾐoit ふヱΒンヴ–ヱΓヰヱぶ, ┗ooヴal 
oﾐdeヴ iﾐ┗loed ┗aﾐ zijﾐ leヴaaヴ Kaヴel-
Lode┘ijk Haﾐsseﾐs jヴ. ふヱΒヰヲ–ヱΒΑヱぶ, 
oヴaﾐgist, Ioﾏpoﾐist eﾐ diヴigeﾐt, die 
iﾐ ヱΒヴΓ de BelgisIhe pヴeﾏièヴe ┗aﾐ 
Beetho┗eﾐs Negeﾐde “yﾏfoﾐie 
diヴigeeヴde. 
 
Beﾐoit ┗oﾐd de ┘eg ﾐaaヴ de haヴteﾐ 
┗aﾐ de ﾏeeste Vlaﾏiﾐgeﾐ daﾐkzij zijﾐ 
gヴote oヴatoヴia eﾐ Iaﾐtates. Beﾐoit is 
als Ioﾏpoﾐist ┘el ┗eel ﾏeeヴ daﾐ 
deze ┘eヴkeﾐ, ﾏaaヴ die aﾐdeヴe 
┘eヴkeﾐ le┗eﾐ ┗ooヴt iﾐ de sIhadu┘. 
Eeﾐ ┗aﾐ zijﾐ ┗ooヴﾐaaﾏste leeヴliﾐgeﾐ 
┘as Lode┘ijk Moヴtelﾏaﾐs, die Hij het 
Hegiﾐ ┗aﾐ de t┘iﾐtigste eeu┘ het 
Vlaaﾏse ﾏuzieklaﾐdsIhap zou 
┗eヴHヴedeﾐ saﾏeﾐ ﾏet figuヴeﾐ als 
Paul Gilsoﾐ eﾐ August de BoeIk. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                    ヶ 



Iﾐ zijﾐ Hoek Lodewijk Mortelﾏaﾐs: Eeﾐ Vaﾐ-Nu-eﾐ-Strakser der Muziek ふヱΓヴヵぶ HesIhヴijft                                
Prof. dr. Jaﾐ L. Broeckx de ﾏuziek ┗aﾐ Moヴtelﾏaﾐs als uﾐi┗eヴseel ┗aﾐ Hetekeﾐis, tijdloos eﾐ 
gヴeﾐso┗eヴsIhヴijdeﾐd.                                                                                                                                                              
.    
)ijﾐ syﾏfoﾐisIhe gediIhteﾐ ふoﾐdeヴ ﾏeeヴ Leﾐte Idylle eﾐ Morgeﾐsteﾏﾏiﾐgぶ, zijﾐ opeヴa De Kiﾐdereﾐ 
der Zee eﾐ zijﾐ Heklij┗eﾐde ﾏuziek op Gezelles gediIhteﾐ Hezoヴgdeﾐ heﾏ gヴote faaﾏ eﾐ de eヴetitel 
Priﾐs ┗aﾐ het Vlaaﾏse Lied. 
Op ヲヵ-jaヴige leeftijd Hehaalt hij de Prijs ┗aﾐ Roﾏe ﾏet zijﾐ Iaﾐtate Lady MaIHeth. Eeﾐ Hekヴoﾐiﾐg die 
eヴ ヴeëel toe Hijdヴoeg dat Beﾐoits MuzieksIhool het statuut ┗aﾐ Coﾐser┗atoriuﾏ ┗eヴ┘ieヴf.  
Op ヱΑ apヴil ヱΒΓΓ diヴigeeヴt hij eigeﾐ ┘eヴk: de syﾏfoﾐisIhe gediIhteﾐ Helios eﾐ Mythe der Leﾐte, het 
Sal┗e Regiﾐa ┗ooヴ kooヴ eﾐ oヴkest, het iﾐdヴuk┘ekkeﾐde oヴkestlied Elleﾐ eﾐ de HoﾏerisIhe Syﾏfoﾐie. 
Vaﾐaf dat ﾏoﾏeﾐt is zijﾐ ヴeputatie ge┗estigd als Ioﾏpoﾐist eﾐ als diヴigeﾐt. Lateヴ ┘oヴdt hij diヴeIteuヴ 
┗aﾐ het Koﾐiﾐklijk Vlaaﾏs MuziekIoﾐseヴ┗atoヴiuﾏ ┗aﾐ Aﾐt┘eヴpeﾐ. Hij is ﾏedeopヴiIhteヴ eﾐ eeヴste 
┗ooヴzitteヴ ┗aﾐ “aHaﾏ eﾐ iﾐ ヱΓンΑ ﾏedestiIhteヴ ┗aﾐ de Iﾐteヴﾐatioﾐale ┘edstヴijd Eugèﾐe Ysaÿe,                        
de huidige Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth┘edstヴijd. 
Hij leefde eﾐ ┘eヴkte iﾐ eeﾐ tijd ┘aaヴiﾐ de hoogヴoﾏaﾐtiek, de ﾐatioﾐale sIholeﾐ eﾐ de aaﾐzet tot              
het iﾏpヴessioﾐisﾏe Helaﾐgヴijk ┘aヴeﾐ. Hij ┗eヴeeヴde Peteヴ Beﾐoit.                                                                                 
Op Caﾏille Huysﾏaﾐsげ opﾏeヴkiﾐg als zou Beﾐoit sleIhts eeﾐ lokale gヴootheid zijﾐ, ヴepliIeeヴde hij 
ge┗at:  けAls Mortelﾏaﾐs zegt dat Beﾐoit eeﾐ grote figuur is, daﾐ ﾏoet Huysﾏaﾐs z┘ijgeﾐ! け 
 
Dヴ. N. “eヴgeaﾐt, zijﾐ huisdokteヴ, getuigt: 
けIk ┘as zijﾐ huisdokteヴ geduヴeﾐde de ooヴlog. Moヴtelﾏaﾐs ┘ooﾐde iﾐ Waasﾏuﾐsteヴ op het 
Huiteﾐgoed Patreske, ┗ヴoegeヴ eeﾐ heヴHeヴg laﾐgs eeﾐ sﾏalle zaﾐd┘eg diIhtHij de heidekapel.                  
Hieヴ Ioﾏpoﾐeeヴde hij heel ┘at ふ...ぶ Na ﾏijﾐ a┗oﾐdHezoekeﾐ peヴ fiets ふooヴlogぶ, ヴeed ik ﾐaaヴ                             
’t Patreske. Me┗ヴou┘ Moヴtelﾏaﾐs Heヴeidde ﾏij spiegeleieヴeﾐ eﾐ Hoteヴhaﾏﾏeﾐ.                                                    
LM liep iﾐ de kaﾏeヴ op zijﾐ kloﾏpeﾐ, ┗eヴzoヴgde de ヴokeﾐde kaIhel ふ...ぶ Na ’t eteﾐtje zette Meesteヴ 
Moヴtelﾏaﾐs ziIh op zijﾐ piaﾐostoel eﾐ speelde zijﾐ Ioﾏpositie ┗aﾐ de dag. Hij ┗eヴtelde ﾏij o┗eヴ zijﾐ 
jeugdjaヴeﾐ toeﾐ hij als kleiﾐ ┗eﾐtje iﾐ de stヴateﾐ ┗aﾐ Aﾐt┘eヴpeﾐ ┗ooヴop stapte ┗aﾐ ’t ﾏuziek eﾐ op de 
tヴoﾏﾏel sloeg eﾐ spヴak zijﾐ He┘oﾐdeヴiﾐg uit ┗ooヴ ’t oude Aﾐt┘eヴpeﾐ eﾐ de ha┗eﾐ ┘aaヴ hij uヴeﾐlaﾐg 
al ﾏijﾏeヴeﾐd laﾐgs de kaaieﾐ ┘aﾐdelde. Hij sIhoﾐk ﾏij de uitga┗e ┗aﾐ Het Wiele┘aalt eﾐ Leeu┘erkt 
┘aaヴop hij sIhヴeef  Al┗oreﾐs iﾐ ’t kerkeputtekeﾐ te daleﾐ, guﾐ ik gaarﾐe aaﾐ dokter Sergeaﾐt het 
geﾐoegeﾐ zo laﾐg ﾏogelijk de ┗ogeltjes te horeﾐ.                                                                                                                         
Bij eeﾐ ┘aﾐdeliﾐg dooヴ de stille heide ┗aﾐ Waasﾏuﾐsteヴ hooヴde hij de leeu┘eヴik eﾐ de ┘iele┘aal 
ziﾐgeﾐ. )o oﾐtstoﾐd dit ﾏeesteヴ┘eヴk.げ ふaugustus ヱΓヲヱぶ  

Moヴtelﾏaﾐsげ ﾏuziek Hlijft Hoeieﾐ. Liedeヴeﾐ ┗aﾐ heﾏ ┘eヴdeﾐ uitgege┗eﾐ Hij “Ihiヴﾏeヴ iﾐ Ne┘ Yoヴk. 
Vele ┘eヴdeﾐ geoヴkestヴeeヴd eﾐ zijﾐ e┗eﾐ┘aaヴdig aaﾐ liedeヴeﾐ ┗aﾐ Huiteﾐlaﾐdse tijdgeﾐoteﾐ.                  
Luisteヴt u ﾏaaヴ e┗eﾐ ﾐaaヴ de opﾐaﾏe ﾏet oヴkest ┗aﾐ het lied  けAls de Ziele luistert け                                                    
iﾐ de ┗eヴsie ┗aﾐ LiesHeth De┗os.  
)ijﾐ Hoeieﾐde oヴkestﾏuziek is ┗aﾐ heel hoog eﾐ ┗ooヴﾐaaﾏ ﾐi┗eau, opeﾐ eﾐ eeヴlijk, eﾐ ┘eeヴstaat 
zoﾐdeヴ pヴoHleﾏeﾐ de taﾐd des tijds.  
 
O ﾏocht ik eeﾐ Fヴaﾐsﾏaﾐ, eeﾐ Duitseヴ, eeﾐ Fiﾐ zijﾐ...                                                                                                
ﾏaaヴ die He┘eヴiﾐg heHt u ┘elliIht al hoﾐdeヴdeﾐ keヴeﾐ ┗aﾐ ﾏij gehooヴd.                                                                      
Die hoef ik ﾐiet ﾏeeヴ te heヴhaleﾐ.                                                                                                                       
Moヴtelﾏaﾐsげ lot ligt iﾐ de haﾐdeﾐ ┗aﾐ oﾐze uit┗oeヴeﾐde ﾏusiIi... 
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KPSKlassiek : koﾏeﾐde coﾐcerteﾐ                                                 

MusiIa Muﾐdi 
                                                                Studeﾐteﾐ Musica Muﾐdi School          

    )oﾐdag ヱヱ  deIeﾏHer ヲヰヲヲ  ヱヱ uur                                                                      Kasteel Corte┘alle 

 
 
Iﾐ huﾐ praIhtige sIhool te Waterloo stooﾏt Musica 
Muﾐdi School eﾐkele tieﾐtalleﾐ ﾏuzikale geﾐieëﾐ uit 
Hijﾐa ヲヰ laﾐdeﾐ klaar ┗oor ┗erdere studies                                    
iﾐ gereﾐoﾏﾏeerde Ioﾐser┗atoria. Joﾐgereﾐ tusseﾐ            
ヱヲ eﾐ ヱΒ jaar ﾏet reeds eeﾐ ┗erplettereﾐd hoog 
ﾐi┗eau.  Je kaﾐ ze aaﾐ het ┘erk horeﾐ iﾐ dit Hijzoﾐder 
oIhteﾐdIoﾐIert ┗ol kaﾏerﾏuziek iﾐ ┗ersIhilleﾐde 
Hezettiﾐgeﾐ  ﾏet piaﾐo, ┗iool, Iello, alt┗iool,                         
harp eﾐ hoHo. 
 
ﾏet: Studeﾐteﾐ MusiIa Muﾐdi SIhool 
i.s.ﾏ. AIadeﾏie Be┗ereﾐ eﾐ KPSK 
Tickets : CC Ter Vesteﾐ .  ヱΑ – ヱヶ - ヱヴ – Γ  €   
 

Nieu┘jaarscoﾐcert : Tsjaiko┗ski’s geheiﾏ  
                             Desguiﾐ K┘artet, Florestaﾐ Bataillie  eﾐ Vic De Wachter       

 )oﾐdag Β jaﾐuari ヲヰヲン  ヱヱ uur                                                                                               CC Ter Vesteﾐ 

 
 
 

Vic De Wachter, eeﾐ HoegHeeld uit de Vlaaﾏse toﾐeel┘ereld, ┗iert 
zijﾐ Αヰste ┗erjaardag aaﾐ de zijde ┗aﾐ het Desguiﾐ K┘artet eﾐ 
piaﾐist Florestaﾐ Bataillie. 
)e ┗ertelleﾐ oﾐs het ﾏerk┘aardige le┗eﾐs┗erhaal ┗aﾐ                                       
.                      Piotr Iljitsj Tsjaiko┗ski.                                                                                                                          
De RussisIhe tooﾐdiIhter geldt als eeﾐ ┗aﾐ de Helaﾐgrijkste 
Ioﾏpoﾐisteﾐ die Ruslaﾐd ooit gekeﾐd heeft. Hij slaagde eriﾐ de 
RussisIhe ziel te ┗erHiﾐdeﾐ ﾏet West-Europese klassieke ﾏuziek.             
Iﾐ deze ┗oorstelliﾐg ge┗eﾐ ViI De WaIhter eﾐ de ﾏusiIi eeﾐ                      
kijk op Tsjaiko┗ski’s le┗eﾐ aaﾐ de haﾐd ┗aﾐ zijﾐ praIhtige ﾏuziek                                     
eﾐ die ┗aﾐ tijdgeﾐoteﾐ. 
 
ﾏet: Desguiﾐ K┘artet ふstrijkk┘artetぶ, Florestaﾐ Bataillie ふpiaﾐoぶ                                            
eﾐ ViI De WaIhter ふ┗ertellerぶ 
i.s.ﾏ. KPSK 
Tickets : ヲヰ - ヱΓ – ヱΑ – ヱヲ €                                                                      Β 



                                                      Beeldeﾐde kuﾐsteﾐ iﾐ Cortewalle 

                                   Klassiek Saloﾐ              of              Experiﾏeﾐteel Saloﾐ                                                                                                                             
.          ヱヱ-ヱヲ eﾐ ヱΒ-ヱΓ feHruari ヲヰヲン                                         ヲヲ-ヲン eﾐ ヲΓ-ンヰ april ヲヰヲン 

Klassiek - Kasteel Corte┘alle - ヱヱ-ヱヲ eﾐ ヱΒ-ヱΓ feHruari ヲヰヲン 

Voor oﾐze klassieke kuﾐsteﾐaars-ledeﾐ is de periode ヱヱ tot ヱΓ feHruari gereser┗eerd iﾐ kasteel 
Corte┘alle. Kuﾐsteﾐaars die hieraaﾐ ┘eﾐseﾐ deel te ﾐeﾏeﾐ ﾏet huﾐ reIeﾐtste eﾐ ﾏeest k┘alitatie┗e 
┘erkeﾐ, kuﾐﾐeﾐ iﾐsIhrij┗eﾐ, door te ﾏaileﾐ ﾐaar iﾐfo@kpsk.He of te Helleﾐ ﾐaar het seIretariaat 
ふGoﾐdaぶ op ヰン Α55 ンΒ Βン, teﾐ laatste tot ヱヰ jaﾐuari. 

Experiﾏeﾐteel Saloﾐ – Kasteel Corte┘alle  - ヲヲ-ヲン eﾐ ヲΓ-ンヰ april ヲヰヲン 

Kuﾐsteﾐaars ┗aﾐ de ﾐieu┘ste liIhtiﾐg heHHeﾐ kaﾐs oﾏ teﾐtooﾐ te stelleﾐ iﾐ kasteel Corte┘alle ┗aﾐ ヲヲ 
tot ンヰ april ヲヰヲン. Ook hier geldt: u┘ Heste eﾐ ﾏeest reIeﾐte ┘erkeﾐ exposereﾐ. Uiterste 
iﾐsIhrijfdatuﾏ is ヲヰ ﾏaart ヲヰヲン. Mail ﾐaar iﾐfo@kpsk.He of Hel ﾐaar Goﾐda op ヰン Α55 ンΒ Βン. 

                                               Twijfel je bij welk saloﾐ je wil deelﾐeﾏeﾐ? 

  of   

Hieroﾐder eeﾐ uittreksel uit de け┗isieﾐotaげ ┗aﾐ oﾐze huisIurator, Leoﾐa Vaﾐ Wau┘e.                                          
Deze tekst helpt t┘ijfelaars ﾏissIhieﾐ op ┘eg. 

‘Tegeﾐ┘oordig is fotografisIhe ┘eerga┗e ┘eer iﾐ eﾐ ik deﾐk dat de ﾏeerderheid ┗aﾐ de He┗olkiﾐg het 
zo ┘il zieﾐ. Als je dat goed kaﾐ is dat zeker te ┘aardereﾐ, je ﾏoet daﾐ goed kijkeﾐ eﾐ juist ┘eerge┗eﾐ 
┘at je ziet: ┗orﾏeﾐ eﾐ kleureﾐ, zoﾐder ﾐa te deﾐkeﾐ, ge┘ooﾐ ┘eerge┗eﾐ, ┘at je ziet.  
Er is geﾐoeg ﾏoois iﾐ de ﾐatuur eﾐ iﾐ de ┘ereld te zieﾐ dat zeker de ﾏoeite ┘aard is oﾏ het ﾐa te 
tekeﾐeﾐ / sIhildereﾐ / Heeldhou┘eﾐ.                                                                                                                              
Dat is dus ┘at ik klassiek ﾐoeﾏ. 

‘Laat ieﾏaﾐd die lie┗er eeﾐ eigeﾐ ┘ereld ┘il te┗oorsIhijﾐ to┗ereﾐ zijﾐ/haar eigeﾐ ziﾐ doeﾐ, zelfs al 
Hlijft het Hij ┗er┗orﾏde zakeﾐ of losse ┗lakkeﾐ eﾐ lijﾐeﾐ, ┘at ┘e aHstraIt ﾐoeﾏeﾐ.                                          
Oﾏdat het zo leuk kaﾐ zijﾐ er op los faﾐtasereﾐ eﾐ soﾏs tot ┗errasseﾐde resultateﾐ koﾏeﾐ.                                   
Eﾐ ook al ┗rageﾐ ﾏeﾐseﾐ daﾐ "┘at stelt dat ┗oor?" Je kaﾐ doodge┘ooﾐ aﾐt┘oordeﾐ: "NIETS"  
Er zijﾐ ook ﾏeﾐseﾐ die iets ﾐieu┘s, oﾐHekeﾐd eﾐ ┗errasseﾐd ┘illeﾐ zieﾐ eﾐ die ┗er┘aIhteﾐ ┘e iﾐ eeﾐ 
experiﾏeﾐteel saloﾐ. 



Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONZE SPONSORS :                    
   Joly Tra┗el - reisHureau HOMEVAST -  Vastgoedﾏakelaar   

Sﾏet Vastgoed eﾐ laﾐdﾏeteﾐ Bloeﾏeﾐ  けDe Vier Seizoeﾐeﾐげ 
   Schoonvliet -  De Kaashoe┗e OptiIluH H┗Ha - optiek         

A‘NO - restauraﾐt Killerdesigﾐ - fotografie & grafisIh oﾐt┘erp  
Be┗erse Baﾐdeﾐ Ceﾐtrale H┗Ha Buys ‘oﾐﾐy Kristieﾐ Merteﾐs – drukkerij              
Ad┗iIo H┗Ha – ┗erzekeriﾐgeﾐ Notaris Joost VerIoutereﾐ  
Café De Mart                                                                                      PatriIe & Caroliﾐe Bohyﾐ geassoIieerde 
De MuﾐIk - elektro & Iadeau ﾐotarisseﾐ 
G. Sﾏet H┗Ha elektrisIhe apparatuur                                            AﾐﾐiIk Goedhuys - klediﾐg 
Tafeltje ‘oﾐd - Brasserie 

   
                                                                                                                                                                                                   
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? 
 
 

Lidmaatschap KPSK 
Het lidgeld geldt  van 1 januari tot 31 december.  
Nieuw lid: 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 BE14 4153 0021 2183 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2023” of  “Nieuw lid 2023” niet vergeten aub !)   
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