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Van het bestuur
Van de voorzitter!
Thierry De Cordier (51°) is een Belgisch multimedia kunstenaar die niet zo bekend is bij het
grote publiek. Hij is in werkelijkheid filosoof en schilder . Zijn onderwerpen zijn het innerlijke
van de mens, de mens en zijn landschap. Ik denk dat ik zijn eerste werken op Documenta IX
gezien heb en later nog een overzichttentoonstelling in het S.M.A.K.. Her en der duiken er
steeds werken op in andere tentoonstellingen en collecties . Een van de mooiste zeeën die ik
al gezien heb, is door hem geschilderd. Het schilderij was te zien op Salut d'Honneur voor Jan
Hoet in MUZEE. Zo duister en ondoorgrondelijk wild, eigenlijk een brok emotie.
Zoek hem eens op het internet en verdiep je in zijn beelden. Een aanrader.
Van de secretaris!
Het bestuur heeft gemeend de voorjaars Algemene Leden Vergadering een keer over te
slaan. In verband met de statutenwijziging was er j.l. januari al één. Vanwege de drukke
voorbereidingen van EXPoZEE, Kunst- en Poëzieroute, Place du Tertre, Coqsparade, ARTslag
Kunstkalender ontbrak het aan tijd om deze zorgvuldig voor te bereiden. In de najaars ALV op
16 november zullen dan zowel het financiële verslag over 2015 als de begroting voor 2017
aan de orde komen. Mocht iemand de behoefte hebben de jaarcijfers 2015 eerder in te zien
volstaat een mailtje naar artslag@secretaris.be
Onze nieuwe penningmeester Rik Wynants heeft besloten zijn penningmeesterwerk per 1 juli
te beëindigen. Als bestuur betreuren we dit zeer maar we respecteren Riks keuze.

ARTstap
Verslag van de ARTstap naar “Verbeke Foundation”.

Het was een rillerig koude winterdag die 6e februari. Met 18 kouwelijk op stap, en de fikse buien
zouden onze dag ook niet opwarmen.
Gelukkig hadden Carla en Martine goede afspraken gemaakt met verzamelaar Geert Verbeke : de
grote industriële kachels zouden er gloeiend bij staan, de croque-monsieurs zouden tijdig opgediend
worden; de jonge enthousiaste gids-stagiaire stond al klaar bij onze vroegtijdige aanmelding.
Meteen hilariteit bij aankomst : parkeermeters die ons tegen enkele Belgische Franken
verwelkomden, en niemand had voldoende kleingeld bij…
We passeerden een enorme wiek van een windmolen, gestapelde containers, een hoog verheven
stoomketel en andere onbegrijpelijke roestige objecten, vooraleer de ingang te vinden. We konden er
niet naast kijken : niet voor niets noemt Verbeke zichzelf een Dadaïst, een surrealist en een anarchist.
Het werd ons meteen duidelijk hoe overweldigend de ruimtelijke dimensies ons zouden pakken :
20.000 m2 overdekte vloeren en 12 ha open terrein. Hemelhoge serres en hangars namen ons op
met hun organische bekleding en kunstig gestapelde restmaterialen. Het buitenparcours kon ons
telkens opnieuw verrassen met monumentale constructies en organisch georkestreerde installaties.
De richting die de familie Verbeke- Lens steeds verder ontwikkelt, zagen we in verscheidene
voorbeelden van “bio-art” : de groep van paardenmodellen in een uitgegraven groene piste, het
kunststof frame dat evolueert als honingraat, de geweven wissen doorheen levende wilgen, allemaal
bevreemdend en beklijvend.
De “grafzerken” van Jan Fabre beleef je als in de koelruimte van een crematorium ; de muzischvertaalde ontaarding van organische objecten zal ons bijblijven als verwijzing naar bovenaardse
liturgische gezangen…
De “foundation” beweegt, met tijdelijke tentoonstellingen, met wisselende artists-in-residence, met
de evolutie van de omgevende natuur, en telkens met nieuwe verrassingen. Binnenkort wordt de
ontaarding van Detroit neergezet in de vorm van een compleet verkommerde bungalow, die in zijn
geheel wordt overgebracht.
Er is geen begin en geen einde…
Waren we toch blij met die industriële kachels vooraleer terug de echte wereld in te duiken.
…En dan hebben we nog een persoonlijke gidsbeurt tegoed van Geert Verbeke himself, doorheen zijn
uitgebreide collageverzameling !

Carlos Vanrobaeys
Surf naar www.verbekefoundation.com

Kunst en Poëzieroute 2016
Inschrijven bij de gemeente cultuur@dehaan.be kan nog tot 20 april. Vergeet het niet!
Inschrijfformulier kwijt? De cultuurdienst kan u aan een nieuw helpen.

Place du Tertre, Koninklijk Plein in De Haan
11 en/of 12 juni in een grote regenvrije tent van 200 m2. Er zijn voor beide dagen nog twee
plaatsen vrij. Wilt u voor 1 of 2 dagen meedoen of heeft u vragen over deelname aan dit
reeds twee keer geslaagde evenement neem dan even contact op met Filip Mestdagh
fimestdagh@gmail.com

EXPoZEE
De voorbereidingen zijn in volle gang. De werfborden zullen eerdaags worden uitgehangen
en die kan u dus al in het straatbeeld in en rond De Haan aantreffen. De concepten voor het
drukwerk zijn klaar. Dus ook de affiches , flyers en uitnodigingen zullen begin mei worden
verspreid. Daarna volgt nog de catalogus. Het belooft een mooie dubbelexpositie te worden!
20 mei tot 19 juni in de Annexe in De Haan te zien. Mis haar niet!

ARTslag-Kalenders 2017
De kunstwerken worden tegen het einde van de maand gefotografeerd. Tegen 1 oktober
zullen de ARTslag Kunstkalenders verkrijgbaar zijn tegen € 12 per stuk en voor ARTslagleden €
11. U kunst vast intekenen op secretaris@artslag.be

Exposities
Van harte aanbevolen met deelname van ook een aantal ARTslagleden.

Roderickroute Oudenburg # 7
donderdag 5 mei om 10:00 tot zondag 8 mei om 18:00
Startlocatie : Cultureel Centrum Ipso Facto Marktstraat 25 Oudenburg

Exposities van leden.
Mie Ghesquiere info op: www.tussenin.be
Jeannine Rosseel heeft een druk expositieprogramma!
" Roderickroute " Oudenburg van 5 mei tot en met 8 mei
" Rubensvrienden " boterhallen Diksmuide van 14 mei tot en met 16 mei
" Art 'ist " Gistel oud gemeentehuis van 1 juli tot en met 10 juli

" Kunstroute Leke " van 13 augustus tot en met 15 augustus en van 19 augustus tot en met 21
augustus
" Molen Stene " van 19 augustus tot en met 25 augustus
" ARTE Falco " Antwerpen van26 augustus tot en met 11 september
" Buren bij kunstenaars "
CoqART kunstroute van 14-16 mei, steeds van 11-18 uur, langs de ateliers van Veronique Tanghe,
Rita Craeynest, Manon Huguenin, Olga Monastyreva, Filip Mestdagh en Henk Korthuys. Kijk
op www.Coqart.be voor meer info.

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: 8 mei
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
Voor vragen! Dienst cultuur van de gemeente De Haan. cultuur@dehaan.be 059-24 21 33

Agenda:
20 mei t/m 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
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:

VERZEKERINGSKANTOOR

PIET HALEWYCK

Bank De Haan

