NIEUWS FLITS
Nr. 30, oktober 2017

Bestuur
Het bestuur bestaat uit; Martine Decaesstecker, An Degeyter, Manon Huguenin, Philippe Sys
en Henk Korthuys.

Algemene Leden Vergadering
Deze heeft op 28 september plaats gevonden in de Perseput te Wenduine. Het verslag van
deze vergadering is in de bijlage te vinden.

Nieuwe leden
Gino Lucas, beeldhouwkunst. Kijk vast eens op zijn website www.ginolucas.be om een indruk
te krijgen van zijn werk.
Angela Taverne, keramiek, schilderijen, 3D-sculpturen en Poëzie. Op www.artbruges.be kan je
al kennis maken met het werk van Angela

Welkom Angela en Gino, en we hopen jullie vaak te mogen ontmoeten!

Huisvesting ARTslag
De Perseput in de duinen van Wenduine wordt de eerste eigen huisvesting van ARTslag. Als
bestuur zijn we daar enorm blij mee. Het geeft eindeloos mogelijkheden daar van alles en
nog wat te ondernemen. Van exposities tot dichtersnamiddagen, workshops, ARTcafe´s en
wat iedereen zelf bedenken wil. Deze winter zal nog gewerkt worden aan verwarming en
verbeteren van de verlichting maar vanaf het voorjaar kunnen we daar volop gaan!

ARTslag Groep FB-pagina
Hier kan u zelf al uw exposities uploaden of andere opmerkingen over kunst plaatsen. Of
gewoon zien en lezen wat anderen plaatsen. U kunt hier ook uw FB-relaties uitnodigen lid te
worden van de groep zodat meer mensen worden geïnformeerd.
https://www.facebook.com/groups/artslag/

Website ARTslag.be
Aan de website wordt intussen gewerkt. Maar daar is ook uw input voor nodig! Wanneer u
ergens exposeert, laat dat direct weten aan onze webmaster mark.stubbe@hotmail.com Hij
plaatst uw expositie op de ARTslag website waardoor die actueel is en blijft. Controleert u
ook nog eens op www.artslag.be of al uw gegevens nog kloppen. Staat er geen of een oude
foto van u of uw werk op de site stuur dan een goede foto naar Mark!

Hanenparade
Maar liefst 7 van de 10 tentoongestelde hanen zijn beschilderd door 8 ARTslagleden. De
hanen zijn intussen op internet te koop gezet door de gemeente.

Spioenkopjes
In Wenduine is nog het resultaat te zien van twaalf beschilderde Spioenkoppen. Schuin onder
aan de echte Spioenkop. Ook deze Spioenkoppen worden door het gemeentebestuur te koop
aangeboden voor € 500,00. De kleintjes van op de Markt voor € 50,00

EXPoZEE 2017
Wat u nog tegoed heeft zijn de namen van de juryleden van Lust.
Dat zijn: Jan Deconynck (kunstenaar), Johan Deberuyne (kunstcriticus) en Frank Demarest
Wanneer er leden zijn die verbeteringen voor de volgende editie hebben dan horen we die
als bestuur heel graag.

EXPoZEE 2018

De uitnodigingen voor deelname heeft u kort geleden ontvangen. In de bijlage gaat nog een
extra uitleg over het achterliggende idee. EXPoZEE 3 zal deel uitmaken van art@coast: het
sideproject van Beaufort waar alle uitingen van beeldende kunst in de kustgemeenten in
worden opgenomen. We rekenen dus op extra exposure.

Exposities van leden.
Deadline voor het opgeven van uw expositie, om in de volgende nieuwsflits te staan: 30
oktober 2017

Cursussen door leden.
Onderstaande leden geven cursussen:
Creatieve textieltechnieken en sieraden door Mieke Recour. www.miekerecour.be

Botanisch tekenen door Hilde Orye www.hildeorye.be
Véronique Tanghe ‘Juwelen workshop’ of ‘figuratief boetseren’ http://www.tkleinidee.be
Mie Ghesquiere. keramiekatelier www.mieghesquiere.com

Agenda:
14 oktober 2017 Artstap (volzet)
24 november een ARTbabbel door Carla Metsch, "kunstenaar tussen de soep en de patatten" een
retrospectieve met poëzie en muziek van 1965 tot 2017. Aan de Kennedylaan 23 in De HaanVosseslag.
vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017 Buren bij kunstenaars
Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda!

Onze structurele sponsors, nu met de nieuwe huisvesting ook in
2018 weer keihard nodig. Intussen bedankt!
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