
 

NIEUWS FLITS 
Nr. 22, juni 2016 

 

Van het bestuur 

Van de voorzitter! 

EXPoZEE loopt nu in d'Annexe. Voor De Haan is de manier waarop de werken geëxposeerd 

worden nieuw. We zijn afgestapt van de beperkingen van het 1 meter brede plooipaneel.  

Door het creëren van doorlopende witte vlakke wanden in een bestaande ruimte creëer je 

als het ware een nieuwe ruimte. Box in the box.  

Witte wanden die modulair zijn geven ook de vrijheid om een ruimte telkens anders in te 

richten. 

Deze opbouw geeft de tentoonstellingbouwer de vrijheid om interactie uit te lokken tussen 

de werken. Er kan een zeker ritme in het ophangen van de werken gecreëerd worden en er 

kunnen rustpunten ingebouwd worden. Veelal leveren minder werken aan de muur ook een 

boeiender tentoonstelling op dan een overdaad aan stukken.  

Zo wordt en is het ophangen van de werken uiteindelijk ook een "kunst". 

 

Van de secretaris! 

In juni is uw secretaris op zoek naar het grote niets! Voor vragen, reacties of wat dan ook 

gelieve zich te wenden tot geert.defurne@cage.be  

 

Kunst en Poëzieroute 14 en 15 augustus 2016 

De inschrijvingen van beeldend kunstenaars en dichters zijn binnen. De commissie gaat nu 

samen met de gemeente de locaties hieraan koppelen en de affiche en flyers ontwerpen. 



Heeft u zich opgegeven maar nog geen foto of gedicht gemaild naar filip Mestdagh? Mailt u 

die dan spoedig naar hem fimestdagh@gmail.com Hij maakt en speciale Facebook pagina 

voor deze kunst- en poëzieroute waarop die foto’s en gedichten deel van uit gaan maken. 

 

Place du Tertre, Koninklijk Plein in De Haan 

11 en 12 juni in een grote regenvrije tent van 200 m2. De tent is voor beide dagen volzet. Het 

belooft een kunstzinnige dag te worden. Ga dus zeker kijken! Ook goed te combineren met 

een bezoek aan EXPoZEE! 

 

 

 

EXPoZEE 

De dubbeltentoonstelling is intussen geopend en de reacties zijn ronduit lovend en de 

bezoekersaantallen zeer bevredigend.  Maar dat kan je natuurlijk zelf het beste beoordelen 

wanneer je het zelf hebt gezien. Geopend van woensdag t/m zondag van 11-18 uur. 

20 mei tot 19 juni in de Annexe in De Haan te zien. Mis het evenement niet! En zie met eigen 

ogen wie de collagewedstrijd heeft gewonnen! 

 



 

ARTslag-Kalenders 2017 

Digitaal is de kalender vrijwel klaar. Het resultaat mag er zijn. Tegen 1 oktober zullen de 

ARTslag Kunstkalenders verkrijgbaar zijn tegen € 12 per stuk en voor ARTslagleden € 11. U 

kunt vast intekenen op secretaris@artslag.be of door het aantal kalenders dat u wilt hebben 

maal € 11,00 over te maken op BE64 7380 4036 4752 Deze reserveringen geven ons een 

beeld hoeveel er te laten drukken. Dus aarzel niet! 

 

Exposities van leden. 

Johan Blondeel en Jeannine Rosseel tijdens de KUNSTZOMER LEKE 2016, 13-14-15 en 19-

20-21 augustus 2016LSTARTLOCATIES: 

Kunstatelier ‘Moeders huisje’ Dwarsstraat 4 8600 Leke-Diksmuide 

Vakantiehuis ’t Lappersfort’ Moerestraat 34a 8600 Leke-Diksmuide 

Mie Ghesquiere info op: www.tussenin.be 

Jeannine Rosseel heeft een druk expositieprogramma! 

" Art 'ist " Gistel oud gemeentehuis van 1 juli tot en met 10 juli  

" Molen Stene " van 19 augustus tot en met 25 augustus 

" ARTE Falco " Antwerpen van26 augustus tot en met 11 september  

" Buren bij kunstenaars "  



Uitgeverij Het Punt en Hotel Astoria stellen voor 

Haanse Gedichten de 18de dichtbundel van Staf de Wilde 

met foto’s van diverse fotografen en plastische kunstenaars 

vrijdag 7 oktober 2016 om 19.30 uur in hotel Astoria, Leopoldlaan, De Haan. 

Bijzondere attractie: tijdens het weekend van deze boekvoorstelling is in het hotel een 

tentoonstelling te zien van in de bundel besproken kunstwerken. Toegang gratis, de bar is open. 

Gedichten worden voorgelezen door Flor Will, Louis Vanhoucke, Filip van Steenberge en de auteur 

zelf 

Inleiding Bruno Vandensteen, kunstenaar 

Deelnemende kunstenaars: Jules Van Deweyer, Tine Laurent, Michel Everaerts, Günter Müller, Manon 

Huguenin, Godelieve Vrielynck, Filip Mestdagh, Titus Pamaeckers, Dirk Roose, Henk Korthuys en 

Lieven Debranbandere. De tentoonstelling is al te zien vanaf 1 oktober.  

 

Deadline voor het opgeven van uw expositie, om in de volgende nieuwsflits te staan: 30 juni 

2016 

 

Cursussen door leden. 

Onderstaande leden geven cursussen: 

Sieraden door Mieke Recour. www.miekerecour.be 

Botanisch tekenen door Hilde Orye www.hildeorye.be 

Beeldhouwen in steen door Henk Korthuys. op www.sculpture-art.be  

Véronique Tanghe  ‘Juwelen workshop’ of ‘figuratief boetseren’  http://www.tkleinidee.be 

Mie Ghesquiere. keramiekatelier www.mieghesquiere.com  

 

Wedstrijden 
Kijk hiervoor eens op www.kunstwerkt.be Wellicht zit er iets van uw gading bij. 

 

Hanenproject 

De hanen zijn binnen. In juni krijgen de geselecteerde kunstenaars de gelegenheid deze te 

beschilderen. Eind juni zal de onthulling zijn. Het is de redactie nog niet bekend wanneer, 

waar of op welk tijdstip. 

Agenda:  

20 mei t/m 19 juni 2016 Dubbelexpositie ExpoZee met collage-inzendingen  in de Annexe in De Haan 

11 en 12 juni 2016 Place du Tertre, Koninklijk Plein in De Haan 

Zondag 14 en maandag 15 augustus 2016 Kunst- en Poëzieroute 



vrijdag 7 oktober 2016 om 19.30 uur Presentatie Haanse Gedichten de 18de dichtbundel  

van Staf de Wilde 

 

vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016. Buren bij Kunstenaars 

16 november 2016  Algemene Ledenvergadering 

 

Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda! 

 

 

Onze structurele sponsors: 

 

V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R
 

PIET HALEWYCK 
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