NIEUWS FLITS
Nr. 20, maart 2016

Nieuwe leden
Lieven Debrabandere, beeldhouwer www.moerdijk.be
Laurent Delacourt, fotograaf, art naakt, geen website.

We heten Lieven en Laurent van harte welkom bij ARTslag.

Van het bestuur
Van de voorzitter!
Iedereen kent de Fauvisten en het Fauvisme. Zoals vele strekkingen in de kunst kregen ze
een naam opgeplakt door mensen die hun werk helemaal niet konden smaken.
Schilderen als wilden.
In de jaren tachtig kwam er opnieuw een beweging van schilders op gang die zich in
Duitsland zelf "Die Junge Wilden" noemden. In Frankrijk en in Italië ontstonden gelijkaardige
bewegingen, maar in feite bloeide deze stroming in heel Europa. Ze schilderden in een neoexpressionistische stijl en balanceerden met hun werk in alle vrijheid tussen abstract en
figuratief. Per Kirkeby , Martin Disler en Franz West zijn een drietal namen. Momenteel is er
in Dunkerque in het FRAC-Nord Pas de Calais een kleine maar zeer mooie tentoonstelling
over deze "Wilden" onder de titel "Wild At Art". Loop eens rond in dit museum met een
mooie collectie. Het gebouw is ook een kunstwerk en ligt nog eens vlak aan zee. Ga even
kijken, het is de moeite. Wild At Art loopt nog tot in augustus. www.fracnpdc.fr
Geert

Van de penningmeester
Er zijn nog altijd een aantal leden die hun lidgeld voor 2016 niet hebben betaald. Wilt u zo
vriendelijk zijn dit eerstdaags te voldoen? Dat spaart het nodige werk. Vast bedankt voor uw
medewerking.
Van de leden
Aanrader is Kunstroute in Waregem 25-28 maart. www.waregem.be/maart
PS: Claessens canvas is een klein familiebedrijf waar schilderdoek op basis van vlas gemaakt wordt, en
wereldbekend is.
Vast en zeker een aanrader: een doorsteek naar Ronse waar verschillende galerijen en een oud
stadsgedeelte (art nouveau) te bezichtigen zijn. www.ronse.be/cultuur
Machelen aan de Leie, waar het museum Roger Raveel zich bevindt ook op haalbare afstand van
Waregem

www.rogerraveelmuseum.be

Groeten: Marc Vandenbruwane

ARTstap
De ARTstap ging door op zondag 6 maart. In de volgende nieuwsflits zal er een verslagje
staan over de ervaring bij de Verbeke Foundation

EXPoZEE
Zevenentwintig leden stuurden hun portfolio naar de curator Els Wuyts. Zij stond voor een
moeilijke taak en selecteerde uiteindelijk 15 deelnemers voor de expositie EXPoZEE.

Exposities in de Bib
Het bestuur heeft besloten voorlopig geen exposities in de BIB meer te organiseren. Onvoldoende
betrokkenheid van de gemeente en daardoor blijkbaar ook onvoldoende interesse onder de leden om
daar te exposeren hebben tot dit besluit geleid.
Binnenkort hoopt het bestuur een nieuwe locatie voor te stellen.

Exposities van leden.
Mie Ghesquiere info op: www.tussenin.be
Manon Huguenin, Henk Korthuys, Rita Craeynest, Olga Monastyreva en Filip Mestdagh info
op: www.coqart.be (website binnenkort in de lucht!) Een kunstroute op 26, 27 en 28 maart
langs de ateliers van genoemde kunstenaars.

Deadline voor het opgeven van expositie om in de volgende nieuwsflits te staan: 29 maart
2016

Exposeren bij andere leden
In de maand september 2016 kunnen de leden van ARTslag gebruik maken van de
infrastructuur van villa LUCULLUS in Bredene om een gezamenlijke tentoonstelling te
organiseren . ( maximum 10 leden) De voorwaarden zijn: GRATIS ( wel 20 % op de verkoop )
Ons lid Jacques Veerman heeft zich bereid verklaard dit verder te organiseren. Neemt u vooral
jacques_veerman@yahoo.fr
contact op met hem!

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.

Flitsexposities
Tijdens de ‘Dag van de Zorg’ op 20 maart zal een 14-tal leden van ARTslag werk exposeren bij
de Orpea zorgcentra in De Haan en Oostende. Wenst u ook nog mee te doen meldt u dan
zeer snel aan bij secretaris@artslag.be. Zie voor meer info de vorige nieuwsflits nr. 19.

Hanenproject
De uitnodigingen voor deelname zijn intussen de deur uit. Maandag 7 maart 20.00 uur was
er een uitleg van de gemeente over dit project in de Annexe. Kon u daar niet zijn meldt u dan
voor uw inschrijving bij de dienst cultuur van de gemeente De Haan. cultuur@dehaan.be
059-24 21 33

Place du Tertre, Koninklijk Plein in De Haan
De voorbereidingen zijn reeds begonnen. Dit jaar niet in kleine tentjes maar in een grote tent
van 10 x 20 meter. Wilt u hieraan deelnemen houdt 11 en 12 juni dan vast vrij in uw agenda.
Binnenkort ontvangt u meer nieuws.

ARTslag-Kalenders 2017
Achter de schermen is dit project al een hele tijd geleden opgestart. Na veel
offerteaanvragen en de daarbij behorende prijzen kunnen we zeggen dat de eerste 300 stuks
reeds door sponsors zijn aangekocht. Ook hierover binnenkort meer nieuws voor deelname
aan de kalender.

Agenda:
20 mei- 19 juni 2016 Expositie ExpoZee met collage-inzendingen in de Annexe in De Haan
11 en 12 juni 2016 Place du Tertre, Koninklijk Plein in De Haan
14 en 15 augustus 2016 Kunst- en Poëzieroute
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016. Buren bij Kunstenaars

Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda!

Onze structurele sponsors:
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PIET HALEWYCK

Bank De Haan

