
 

NIEUWS FLITS 
Nr. 23, augustus 2016 

 

Nieuwe leden 

Noëlla  Van Daele: Keramiek-Grafiek-Fotografie. We heten Noëlla van harte welkom! 

 

Tips van leden 

Eindejaarstentoonstelling en Inschrijvingen ... - Stad Tielt  

www.tielt.be/.../eindejaarstentoonstelling-en-inschrijvingen-kunstacademie-tielt 

 

ARTbabbel 

Het is al weer even geleden dat de laatste ARTbabbel plaats vond. Het zou leuk zijn wanneer 

een aantal leden, al dan niet met twee die eens zouden willen houden. Wellicht speciaal iets 

voor nieuwe leden zodat de anderen kennis kunnen maken met uw werk en met u zelf. 

Is uw atelier te klein dan huurt ARTslag een ruimte. Voor drankjes en een hapje wordt 

gezorgd. Heeft u vragen? Mail ze naar secretaris@artslag.be 

 

Opslagruimte 

ARTslag zit dringend om opslagruimte verlegen. Het gaat om de ARTslag-vlaggen en 

staanders, fust en glazen voor de ARTbabbels en een tweetal partytenten die bij de 

bestuursleden al lang ernstig in de weg staan. Wie heeft een ruimte ter beschikking ter 

grootte van een halve garagebox? Mail naar secretaris@artslag.be 



 

Kunst en Poëzieroute 14 en 15 augustus 2016 

Bijna is het zover dan valt er in en rond de Haan weer veel kunst te bewonderen langs deze 

route. Zaterdagavond 13 augustus is er een busrondrit voor de deelnemers en dichters langs 

de locaties. 

 

EXPoZEE 

Datum volgend jaar 19 mei t/ 18 juni 2017. Dan vallen Hemelvaartsdag en Pinksteren in die 

periode dus mogen we op nog meer bezoekers rekenen. Het bestuur studeert op dit moment 

welke invulling daar precies aan te geven. Suggesties zijn van harte welkom. Mail ze naar 

secretaris@artslag.be 

 

ARTslag-Kalenders 2017 

De opdracht voor het drukken van de kalenders is inmiddels gegeven. Tegen 1 oktober zullen 

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

kunt ze vast bestellen door het aantal kalenders dat u wilt hebben maal € 11,00 over te 

maken op BE64 7380 4036 4752 o.v.v. kalender. Ze zijn prachtig dus aarzel niet! 

 

Exposities van leden. 

Jules Vandeweyer Tot eind september in het “OC De Blomme”, gelegen in de Chrysantenstraat 30, te 

Oostende!! 

Noëlla Van Daele, 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! 

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

" ARTE Falco " Antwerpen van 26 augustus tot en met 11 september  

" Buren bij kunstenaars " 14, 15 en 16 oktober 

Freddy De Moor van 10 tot 18 en 24/25 sept. 2016 ( op weekdagen van 14 tot 18 uur en weekend 

van 11 tot 18 uur) expo NATUUR IN KUNST in zaal VLC Noorderlicht in Blankenberge. (nabij het 

station) - initiatief Natuurpunt Blankenberge. 

 



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 Debrabandere, Carla Metsch en Hilde Orye. De tentoonstelling is al te zien vanaf 1 oktober.  

 

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

augustus 2016 

 

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 

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 staan inmiddels in het centrum van De Haan en langs de Zeedijk opgesteld. De 

kwaliteit is bijzonder hoog en de aantrekkingskracht enorm. Nog niet gezien? Tot einde 

augustus zijn ze nog te bewonderen. En het goede nieuws is dat de gemeente na deze editie 

wellicht al een volgende in petto heeft. 



 Haan van Joseph Berkers 

 

Agenda:  

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 

november 2016  Algemene Ledenvergadering 

 

Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda! 
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