WOORD VOORAF
Beste vrienden,
Na de lange uitlopers van de winter en de zomerse dagen van O.-L.- Heer Hemelvaart komen hopelijk
de echte zomermaanden. Dat betekent ook het einde van het seizoen 2015 – 2016 en dit nummer is
dan ook tevens de voorbode van het
seizoen 2016 – 2017. Mag ik U vragen
eens terug een kijkje te nemen op
onze website www.kpsk.be . Dankzij
de inspanningen van Armand
Vergauwen en Cecile D’Hollander is
de website opgefrist en weer actueel.
En dankzij Gilbert Cornelis werd het
berichtenblad vernieuwd. Onze
vereniging kan dus weer zeer
dankbaar zijn voor de talrijke helpers :
de opbouwers van tentoonstellingen,
de schenkers bij recepties, de afwasploeg, enz. Het Klassiek Salon en het Experimenteel Salon is
voorbij. Opvallend was de zeer hoge kwaliteit van de werken. Einde van het seizoen, betekent ook
dat we U verzoeken Uw lidgeld te hernieuwen voor het seizoen 2016 – 2017.
Wij rekenen op Uw steun. Wij rekenen op Uw aanwezigheid bij onze activiteiten.

Jan Weyers, voorzitter
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Tentoonstellingen
Ontmoeting
Zondag 10 juli 11.00 u. – 17.00 u.
woensdag 13 juli 9.30 u. – 16.00 u.

KAPEL Brugstraat 11 Vrasene
(TENTOONSTELLING t. g. v. jaarmarkt)

Montmartre VII
3 juli – 7 augustus – 4 september
Anita De Vriendt : olie- en acrylverf, houtskool

Hof ter Saksen
Wil je je kunde en werken naar een groot
publiek brengen? Schrijf u dan nu in voor
Montmartre VII.
Inschrijving: 5 € per standplaats en per
tentoonstellingsdag, te storten op:
IBAN: BE31 0688 9655 4455,
BIC: GKCCBEBB van Kunst Montmartre
vzw, Alice Nahonlaan 7 te 9120 Melsele,
minimum 10 werkdagen voor de
tentoonstellingsdatum. Enkel uw storting
geldt als inschrijvingsbewijs.
formulier downloaden van website :
www.kunstmontmartre.be

Uitstap

4 juni

… voor natuurliefhebbers !
Op zaterdag 4 juni brengen we een bezoek
aan één van de de prachtigste tuinen uit
de streek : namelijk die van
Leo en Suzanne Laureys-Wynter

'De Wiedenhof'

in Vrasene.

Afspraak : 14.30 uur
Grote Kouterstraat 161 Vrasene

Toont een impressie van verschillende
onderwerpen en materialen. De rode draad in
haar werk is de naakte schoonheid van de
mens in al haar facetten.
Het experimenteren, de zoektocht om steeds
nieuwe wegen te ontdekken maakte haar
werk in de loop der jaren zeer veelzijdig.

Lieve De la Ruelle : keramiek

Eén worden met de aarde, deze laten glijden
tussen je handen, het unieke gevoel dat ons
terug brengt naar onze wortels, een dialoog
die nooit eindigt. Keramiek, men komt nooit
aan het einde, men leert, men ontdekt, men
wil steeds verder gaan, altijd weer verder,
grenzen verleggen.
Een passie voor het leven.
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Een kleine foto-impressie van ons Klassiek en Experimenteel Salon. In de digitale versie van ons Krantje
kan je die in kleur bekijken. Meer nog : we zullen binnenkort voor elk een fotoalbum maken op www.kpsk.be !
Vraagje : wie een gelukte’ foto heeft van de opening of gewoon van
een kunstwerk dat geëxposeerd werd, mag die zeker doorsturen naar
info@kpsk.be . Waarvoor hartelijk DANK !
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KPSKlassiek : overzicht seizoen 2016-2017
Hierbij een globaal overzicht van ons programma voor volgend seizoen.
Als je onderstaande lijst even bekijkt, kan je vaststellen dat Liesbeth en Daan
voor een programmatie hebben gezorgd om U tegen te zeggen !!! We kijken er naar uit !
Meer details per concert volgen in de volgende editie(s) van ons KPSKrantje.

Zondag, 25 september 2016 om 11u – kasteel Cortewalle
Beethovens Debuut
Trio Inedito & Werner Trio
Zondag, 30 oktober 2016 om 11u – kasteel Cortewalle
Freundschaft und süsse liebe (Schumann, Mendelssohn)
I Giocatori
Zondag, 27 november 2016 om 11u – schouwburg Ter Vesten
Lebenswandel (Mahler, Vaughan Williams, e.a.)
Werner Van Mechelen (bas-bariton) & Lucas Blondeel (piano)
Zondag, 11 december 2016 om 11u – kasteel Cortewalle
Chateau Baroque (Dowland)
Clare Wilkinson (mezzo) & Jacob Heringman (luit)
Zondag, 29 januari 2017 om 11u – schouwburg Ter Vesten
NIEUWJAARSCONCERT
Zauber der Operette – Du bist mein ganzes Herz! (Lehàr, Kàlmàn, Stolz, Strauss)
Salonensemble Antverpia, Liesbeth Devos (sopraan) & Peter Gijsbertsen (tenor)
Zondag, 26 februari 2017 om 11u – kasteel Cortewalle
Luft von anderem Planeten (Mozart, Schönberg)
Taurus Quartet & Liesbeth Devos (sopraan)
Zondag, 26 maart 2017 om 16u – St. Jan Evangelist, Beveren
PASSIECONCERT
Christ lag im Todesbanden (Bach, Buxtehude)
Antwerps Barokorkest o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven
Zondag, 7 mei 2017 om 11u – kasteel Cortewalle
Beethoven, Schumann en Brahms
Maria Milstein (viool) & Jozef De Beenhouwer (piano)
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Beverse Feesten 2016 – deelname KPSK
Vlak vóór het ‘ter perse gaan’ kregen we nog volgende informatie :
In het slotweekend van de Beverse Feesten, op 26-27-28 augustus, mogen KPSKkunstenaars met hun werk niet ontbreken !
Zowel schilders, beeldhouwers als grafici zullen in groep exposeren in het Vakantiesalon.
Plaats van het kunstgebeuren : HUIZE DE ROP Vrasenestraat 3.
Aan de ingang van de zaal (beneden) demonstreren leden-kunstenaars hun kunnen en kunsten
op vrijdag 26 augustus, tussen 18.30 en 22 uur en zondag 28 augustus tussen 13.30 en 17 uur.
Het snel portretteren van passanten is hier een gevestigde waarde!
Op zaterdag is de tentoonstelling gewoon toegankelijk in de namiddag van 13.30 tot 17 uur,
maar wordt er niet gewerkt in de gang.
De
bezoekers
van
het
Vakantiesalon
in
de
bovenzaal
kunnen
aan
de
in een kunstige en rustige sfeer, even weg van het feestgewoel.

bar

nagenieten

Deelnemers inschrijven vóór 30 juni op het vertrouwde adres : info@kpsk.be .

SPONSORS
Aldak bvba - dakwerken
Annick Goedhuys - damesschoenen
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny
Blommaert-Peirsman bvba - verzekeringen
Boven Yvo - ramen en glas
De Mart - café
De Munck - elektro & kado
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen
Drukkerij Kristien Mertens bvba
Filip Slangen - home service - delicatessen
G. Smet – elektrische materialen
Houthandel Van Acker - houthandel
Johan Moortgat - beenhouwerij
Joly Travel - reisburo

Kameleon & Sportline - outdoor
KBC - bank & verzekeringen
Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp
Music Lover - multi-media
Notaris Joost Vercouteren
Opticlub bvba - optiek
Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde notarissen
Schoonvliet - kaas en verfijning
Standaert A. – De Vier Seizoenen - bloemen
’t Kasteelke - wijnen & spirits
’t Pauwke - eetcafé
Van Dam & Van Dam - copy-center
Waasland Automotive - autoverkoop
Provincie Oost-Vlaanderen

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 15 € (gewoon lid), 20 € (steunend-lid) of 30 € (erelid) te storten
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden.
(De vermelding : “Lidgeld 2016-2017” of “Nieuw lid 2016-2017” niet vergeten aub !)
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