NIEUWS BRIEF
Nr. 3. mei 2014

Nieuwe leden:
Etienne Deleersnijder met glasmozaïeken, Martine Decaesstecker met keramiek,
Jurgen Herman met grafiek, mixed media en beelden, Filip Mestdagh met een fotogalerij,
Godelieve Vrielynck met tekenen, olieverf en aquarel en Carla Knockaert als steunend lid.
Alle nieuwe leden, van harte welkom!
ARTslag is nu de 50-leden grens gepasseerd!

ARTexpo.
De expositieruimte in Kerklommer aan de Monicastraat in De Haan is voor dit jaar vol.
4 juni 11.00 uur is de opening van de expositie van Titus Ramaekers. Marleen Schillewaert,
voorzitster van het OCMW, waar de Kerklommer onder valt zal de opening verzorgen.
Wees alle van harte welkom!
In september is er een groepsexpositie van: Günter Müller, Mieke Fannes, Mady Delaere,
Staf De Wilde, Sanctorum Maur en Martine Permentier.
In november solo, Dirk Roose
Voor exposities in de bibliotheek zijn de eerste inschrijvingen binnen. Zeer binnenkort gaan
we daar verdere invulling aan geven.
Wie interesse heeft in exposeren in de Kerklommer of bibliotheek in 2015 neemt z.s.m. (?)
contact op met secretaris@artslag.be

Exposities van leden.
Günter Müller exposeert sculpturen bij B&B Yaca, Ringlaan Zuid 130 in De Haan, bezoek
enkel op telefonische afspraak op nr. 059-233060.
Günter Müller, Jules Van de Weyer, Manon Huguenin en Henk Korthuys tijdens de open
kerkenroute op 31 mei en 1 juni in de H.-Kruisverheffingskerk in Wenduine op de kruising
Hoekstraat, Kerkstraat.
Titus Ramaekers in de Kerklommer aan de Monicastraat van 4 t/m 30 juni.
Manon Huguenin, Henk Korthuys, Geert Defurne en Mieke Recour exposeren op de
Kunstroute van Kortemark. De Kunstroute is open voor het publiek op 29 mei, 31 mei en 1 juni en
van 7 tem 9 juni.

Mie Ghesquiere, Geerts Defurne en Jules Deweyer 29,30,31 mei en 1 juni De Roderick
kunstroute in Oudenburg

Mie Ghesquiere 04.08 – 17.08.2014 Handle with care een tentoonstelling in superSTUDIO4 in
Veurne

Mie Ghesquiere 8 juni – keramiekmarkt Haacht
Tine Duinslaeger exposeert haar schilderijen in CC Huis De Leeuw te Zulte-Machelen acryl
(mixed media), abstract en semi-figuratief, van 5 tot en met 27 juli 2014. En elke eerste
zondagnamiddag (14u-18u) van de maand open atelier met tentoonstelling. Adres: ‘t Groen
Huus, Zandvoordsestraat 176 te Oudenburg.
Freddy de Moor exposeert in het Wielingencentrum Graaf Jansdijk 18 8420 Wenduine van 02 aug.
tot 31 aug. 2014 zijn eigen keramiek en tentoongestelde poëzie.

Mieke Fannes exposeert haar eigen werk van 25 oktober tot 2 november 2014 in d'Annexe in
De Haan. Vernissage zaterdag 25 oktober rond 15 uur

Dag van het Park, 18 mei 2014 in La Potinière in de Haan.
Dat was een gezellige dag met heel mooi weer, de hele dag publiek en tevreden ARTslag
deelnemers. Wanneer de gemeente in 2015 in staat is voor extra tenten te zorgen, zodat
meer kunstenaars kunnen deelnemen, zal de kunstmarkt een volwassen onderdeel kunnen
worden van de dag van het Park!

Place du tertre.
In samenwerking met De Haandelaars zal ARTslag een Place du Tertre organiseren op
zaterdag 21 juni op het Koninklijk plein in De Haan.
Noteer deze datum dus vast in uw agenda.

Cursussen door leden.
Onderstaande leden geven de volgende cursussen:

Kalligrafiecursus
in De Haan
De Neuland is een letter waarmee je enorm veel kanten uit kan
en die zeer toegankelijk is voor iedereen!
Niveau: geschikt voor zowel aspirant-kalligrafen als voor gevorderden
Opzet: We starten met de basis van het Romeins kapitaal, met potlood. Daarna verkennen we de
Neulandletter met diverse schrijfmaterialen . In een derde fase kies je uit één van de aangeboden
technieken om verder mee te werken (linosnede, embossing, folie op glas, canvas, …).
Materiaal: voor de eerste les: potlood, lat, schetsblok of A4 of A3 kopieerpapier.
Data: dinsdagavonden 30 sept, 14 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 6 jan, 20 jan, 10 feb, 17 feb, 3 maart Van
19.30 u tot 21.30 u.
Prijs: 110 € voor 10 lessen
Inschrijven: via mail op an.degeyter@stellamaris.be en na storting voor 15 sept. Op BE 13 7385 1614
8439 van An Degeyter met vermelding naam en gsm-nr.
Locatie: de lessen gaan door in refter van de Heideschool op Vosseslag (De Haan)

Beeldhouwen in steen door Henk Korthuys. Lessen op de woensdag en een
workshop begin van de zomervakantie. Kijk op www.sculpture-art.be voor gedetailleerde
informatie.
Op wekelijkse basis organiseert Véronique Tanghe cursussen "figuratief

boetseren" in De Haan en de workshops juwelen ontwerp /technieken
gaan door in haar atelier te Stalhille. Jaarlijks organiseert ze een vakantiecursus "figuratief
boetseren" en 2-jaarlijks een vakantiecursus "juwelenontwerp/techniek" in Zuid-West
Frankijk. Verdere info omtrent deze cursussen vind je terug op haar
website http://www.tkleinidee.be/

Delen
Beste leden, heeft u iets waarvan u denkt dat dit belangrijk is om te delen met de andere
leden? Exposities, cursussen, symposia of wedstrijden? Stuur het naar secretaris@artslag.be
en het komt in de eerstvolgende nieuwsbrief! U kunt het natuurlijk ook meteen delen op
onze Facebookpagina. https://www.facebook.com/kunstkringartslag

Wedstrijden
Nationale beeldhouwwedstrijd
Zowel Manon Huguenin als Henk Korthuys werden genomineerd en exposeren hun
ingezonden werk nog tot 30 mei in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende. Henk mocht bij
de prijsuitreiking een eervolle vermelding in ontvangst nemen.

ARTslag Vlaggen
Ze zijn binnen! En ze zijn mooi. Ze zullen gebruikt worden als herkenningspunt bij ARTbabbels, exposities, evenementen en kunstroutes. Er zijn er 10.
Natuurlijk moeten ze ergens worden opgeslagen. De vlaggen zelf zitten in een veel te grote
doos van 25 x 30 x 100 cm. De voeten nemen iets meer plaats in beslag, maar toch niet meer
dan 70 x 60 x 10 cm per doos. Wie heeft er ruimte voor het opslaan van 1 of meerdere
ARTslag vlaggen? secretaris@artslag.be

Agenda:
25 mei 4e Artbabbel aan huis bij Günter Muller en Gabrielle Bonus aan de Ringlaan Zuid 113
in De Haan om 16.00 uur! (let op gewijzigde datum en tijd)
31 mei en 1 juni Openkerkenroute
4 juni 11.00 uur Opening expositie Titus Ramaekers in de Kerklommer
15 juni ART-stap
16 juni 5e ART-babbel bij Veronique Tanghe Cathilleweg 144, 8490 Stalhille
21 juni De Haan trakteert Place du Tertre i.s.m. De Haandelaars Op het Koninklijkplein!
16 en 17 augustus kunst- en poëzieroute
17 t/m 19 oktober buren bij kunstenaars

Vrijwilligers
Christine Claus organiseert de ART-babbels en is gastvrouw op die avonden.
Wilt u zelf eens een ART-babbel houden neemt u dan contact op met haar om een datum af
te spreken. Heeft u zelf geen ruimte voor zoiets? ARTslag kan beschikken over de kleine Garre
in Vlissegem of het Schelpestick aan de Vosseslag zodat ook U een avond kan verzorgen
Christine is te bereiken op: kriclaus@hotmail.com. of via 050-789812 of 0477977853.
Titus Ramaeckers houdt behalve de website ook de Facebook pagina bij. U kunt hem
contacteren op webmaster@artslag.be
Voor het coördineren van de exposities in bibliotheek en Kerklommer is een vacature.
Aarzel niet en draagt ook u uw steentje bij aan ARTslag en klik meteen op:
secretaris@artslag.be.

Atelier
Dirk Roose is op zoek naar een atelier. Een schildersatelier in het centrum van De
Haan van minimum 25 m2 met veel lichtinval , voorzien van water, elektriciteit en
verwarming telkens voor de maanden oktober tot eind maart .(eventueel langer ) Wie er een
weet voor hem contacteert Dirk direct op 059-290 885 of 0487-640 462 of email:
roose_dirk@hotmail.com

Onze structurele sponsors.
VERZEKERINGSKANTOOR

PIET HALEWYCK

Bank De Haan

