
VOO‘WOO‘D  

We heHHeﾐ oﾐs deel gehad ┗aﾐ de ﾏaartse Huieﾐ! ToIh ﾏoIhteﾐ ┘e – oﾐdaﾐks stortregeﾐs - 
Hij de opeﾐiﾐg ┗aﾐ het Klassiek Saloﾐ ┗eel Hezoekers Hegroeteﾐ, die het alleﾐ zeer de ﾏoeite 
┗oﾐdeﾐ eﾐ geﾐoteﾐ ┗aﾐ de k┘aliteits┗olle kuﾐst┘erkeﾐ.                                                                                
Het kasteelIoﾐIert ﾏet Trio Khaldei kreeg eeﾐ e┝tra feestelijk tiﾐtje ﾏet de huldigiﾐg ┗aﾐ de 
Γヰ-jarige Vlaaﾏse Ioﾏpoﾐist Frits Celis.                                                                                                             

Wat zit ﾐu ﾐog iﾐ de pijplijﾐ de koﾏeﾐde ﾏaaﾐdeﾐ? D -eledeﾐ  kuﾐsteﾐaars ┗aﾐ ┗erﾐieu┘eﾐde strekkiﾐg zulleﾐ 
eiﾐd april ﾏet huﾐ Ireaties te ┗iﾐdeﾐ zijﾐ iﾐ kasteel Corte┘alle. Begiﾐ ﾏei is er iﾐ eigeﾐ laﾐd ﾐog eeﾐ Hezoek 
geplaﾐd aaﾐ het Keraﾏiekﾏuseuﾏ eﾐ de Siﾐt-BerﾐardusaHdij iﾐ Heﾏikseﾏ.                                                                        
Half ﾏei ┗ertrekkeﾐ t┘iﾐtig reislustigeﾐ riIhtiﾐg West-Oekraïﾐe ┗oor eeﾐ Iultuurtrip ﾐaar drie stedeﾐ Kie┗, L┗i┗ 
eﾐ Odessa. Eﾐ als slot ┗aﾐ het IoﾐIertseizoeﾐ  oﾐt┗aﾐgeﾐ ┘e op ヱΓ ﾏei Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko, t┘ee 
toppers ┗aﾐ forﾏaat die ﾏuziek Hreﾐgeﾐ ┗aﾐ huﾐ eigeﾐ CD : けOrigiﾐsげ.                                                                                     
Verder zijﾐ er ﾐog Huiteﾐkaﾐseﾐ ┗oor oﾐze Heeldeﾐde kuﾐsteﾐaars.                                                                                   

KPSK geeft preseﾐt ﾏet eeﾐ kuﾐsteﾐaarsstaﾐd op de Be┗erse Bloeﾏeﾐﾏarkt iﾐ park Corte┘alle                                             
op de ┗erkieziﾐg zons dag ヲヶ ﾏei eﾐ op de zoﾐdageﾐ ┗aﾐ Kuﾐst Moﾐtﾏartre iﾐ park Hof ter 
Sakseﾐ.  
De Be┗erse parkeﾐ : Huiteﾐge┘ooﾐ iﾐteressaﾐt als zoﾏerse Iulturele uitstap! 

De ┗oorzitter, CeIile DげHollaﾐder 

 

 

 

 

 

‘edaItie eﾐ V.U. : CeIile DげHollaﾐder                                                                                                                                        
La┞-out : GilHert Corﾐelis  -  ヵヱe jaargaﾐg.                                                                                                                             
SeIretariaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗ereﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                            
IBAN rek.ﾐr.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode K‘EDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              

ヲ-ン.  Beeldende Kunsten :   E┝poげs iﾐ Oosteﾐde, Haasdoﾐk, park Corte┘alle & Hof ter Sakseﾐ                   
ヴ. Grote Prijs PIET STAUT ヲヰヱ9 : Heeldhou┘kuﾐst ふkleiﾐ sIulptuurぶ                                                                         
ヵ-ヶ. Uitstappen  : ヴ ﾏei ﾐaar St.-BerﾐardusaHdij ふHeﾏikseﾏぶ eﾐ iﾐ ヲヰヲヰ ﾐaar Vaﾐ E┞Ik ふGeﾐtぶ                                               
Α.  KPSKlassiek :  SlotIoﾐIert seizoeﾐ  ヲヰヱΒ-ヲヰヱΓ : Tooﾐ Fret & Veroﾐika  IltIheﾐko                                                   
Β.  Onze Sponsors                                                                       



 

UITNODIGING ART-EXPO                                                                                         
Teﾐtooﾐstelliﾐg Kursaal Oosteﾐde        ヲΓ ﾏei t.e.ﾏ.ヱヰ juﾐi ヲヰヱΓ alle dageﾐ ┗aﾐ ヱヵ u tot ヱΓ u.                                                  

VersIhilleﾐde ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ heHHeﾐ de haﾐdeﾐ iﾐ elkaar geslageﾐ ┘at resulteert iﾐ eeﾐ 
zeer di┗erse teﾐtooﾐstelliﾐg, eeﾐ ideetje ┗oor eeﾐ Hezoek aaﾐ oﾐze ﾏooie kust : 
SONJA MICHIELS : sIhilderijeﾐ, ALBERT NIELANDT : portret ふaIryl op doekぶ                                                     
KRISTINA SMIDTS :  glas- eﾐ Heeldhou┘kuﾐst, LUT DE BAERE : asseﾏHlages iﾐ ﾏetaal 
TANIA VERHASSELT : haﾐdgeﾏaakte zijdeﾐ & liﾐﾐeﾐ sjaals 

     
 
                    PAUSTE ART GALLERY   Kursaal Oosthelliﾐg Β   Βヴヰヰ Oosteﾐde 
                                Verﾐissage op doﾐderdag ンヰ ﾏei ┗aﾐ ヱヵ tot ヱΒ uur. 
                                   Fiﾐissage op ﾏaaﾐdag ヱヰ juﾐi ┗aﾐ ヱヵ tot ヱΒ uur. 

                                                       Hartelijk Welkoﾏ ! 

 

Da┗idsfoﾐds Be┗ereﾐ-)uid                                                                                                
┗iert de Γヰe ┗erjaardag ┗aﾐ de afdeliﾐg                                                                                  
Haasdoﾐk ﾏet eeﾐ groots KUNSTPROJECT                                                                                         
iﾐ de Siﾐt-JaIoHus de Meerdere Kerk Haasdoﾐk                                         ヱΑ-ヱΒ-ヱΓ-ヲヰ ﾏei ヲヰヱΓ 

 
Kuﾐsteﾐaars Alfoﾐs Vaﾐ Meir┗eﾐﾐe, Stefaaﾐ Vaﾐ Bieseﾐ, LuI Cappaert, Edith Roﾐse, MarI 
VerHeeIk, Herﾏaﾐ Thiereﾐs, Lisette Vaﾐ de Velde, Eﾏiel Vaﾐ de Velde, Bert ┗aﾐ Miegheﾏ, 
Audrey Ho┘lett, Lut De Baere, LuIia Buytaert, MarI Jegers, Aﾐﾐeﾏieke PiﾐIé eﾐ de joﾐge 
kuﾐsteﾐaars ┗aﾐ de KuﾐstaIadeﾏie Haasdoﾐk eﾐ Be┗ereﾐ 
 

                                                         Oog iﾐ oog ﾏet Vlaaﾏse Meesters                       
J                                          JAN VAN EYCK, PIETER BRUEGEL de OUDE eﾐ PIETER PAUL RUBENS. 

  
                                                                       MEESTERSCHAP VAN OOIT                                                                        

MEESTERLIJK KUNNEN VAN NU   

Meer.┘eteﾐ?                
http://┘┘┘.da┗idsfondsbe┗erenzuid.be 
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KPSK doet ﾏee !        BLOEMENMARKT 

Paヴk Coヴte┘alle                                                                                          zoﾐdag ヲヶ ﾏei ヲヰヱΓ ヱヴ-ヱΒ uuヴ  

De Piet Stautkヴiﾐg heeft haaヴ deelﾐaﾏe toegezegd ┗ooヴ de Bloeﾏeﾐﾏaヴkt die 
op zoﾐdag ヲヶ ﾏei plaats┗iﾐdt iﾐ het paヴk Coヴte┘alle te Be┗eヴeﾐ, iﾐ oヴgaﾐisatie 
┗aﾐ de Plaatselijke Cultuuヴヴaad Be┗eヴeﾐ. 

Op die dag opeﾐt ook offiIieel eeﾐ Hijeﾐtuiﾐ aaﾐgelegd dooヴ de geﾏeeﾐtelijke 
gヴoeﾐdieﾐst, iﾐ het kadeヴ ┗aﾐ eeﾐ iﾐteヴpヴo┗iﾐIiale ┘edstヴijd ┗ooヴ de けﾏooiste 
eﾐ gヴootste Hijeﾐtuiﾐげ. Oﾐze geﾏeeﾐte is uitgekozeﾐ oﾏ pヴo┗iﾐIie Oost-
Vlaaﾐdeヴeﾐ te ┗eヴtegeﾐ┘ooヴdigeﾐ, ﾏet als ﾏeteヴ Bヴitt Vaﾐ Maヴseﾐille. Pヴo┗iﾐIie West-Vlaaﾐdeヴeﾐ is 
┗eヴtegeﾐ┘ooヴdigd dooヴ de stad Daﾏﾏe ﾏet als peteヴ Doﾏiﾐiケue Peヴsooﾐe. 

Gヴaag doeﾐ ┘e ┗ooヴ oﾐze KPSK-staﾐd Heヴoep op oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaaヴs ┘ooﾐaIhtig te Be┗eヴeﾐ. 

Wat ┗eヴ┘aIhteﾐ ┘e ┗aﾐ heﾐ? Dat ze teﾐtooﾐstelleﾐ eﾐ/of deﾏoﾐstヴeヴeﾐ ﾏet sIhildeヴ- of 
Heeldhou┘kuﾐst.  Huﾐ ┘eヴkeﾐ dieﾐeﾐ te kadeヴeﾐ iﾐ het theﾏa けHloeﾏeﾐ, Hijeﾐ, ﾐatuuヴげ...   

Kaﾐdidateﾐ ﾏeldeﾐ ziIh zoals geHヴuikelijk ┗ia iﾐfo@kpsk.He of ヰン Αヵヵ ンΒ Βン. Meeヴ details ┗olgeﾐ ﾐa 
iﾐsIhヴij┗iﾐg, gヴaag tegeﾐ eiﾐd apヴil. 

We trachteﾐ er iets ﾏoois vaﾐ te ﾏakeﾐ,                                                                                                                  
saﾏeﾐ ﾏet 14 aﾐdere Beverse vereﾐigiﾐgeﾐ! 

 

KUNST MONTMARTRE  

  paヴk Hof teヴ Sakseﾐ                                           zoﾐdageﾐ Α juli, ヴ augustus, ヱ septeﾏHeヴ ヲヰヱΓ 

Kuﾐst Moﾐtﾏaヴtヴe oヴgaﾐiseeヴt ook dit jaaヴ elke eeヴste zoﾐdag ┗aﾐ de ﾏaaﾐdeﾐ juli, augustus eﾐ 
septeﾏHeヴ, eeﾐ kuﾐste┗eﾐeﾏeﾐt iﾐ Hof teヴ Sakseﾐ. Eeﾐ e┗eﾐeﾏeﾐt ┘aaヴ het goﾐst ┗aﾐ Hedヴij┗igheid, 
ﾏet ﾏuzikale oﾏkadeヴiﾐg, iﾐ het zalige gヴoeﾐ ┗aﾐ paヴk Hof teヴ Sakseﾐ.  

Vooヴ de eeヴste keeヴ dit jaaヴ ﾐeeﾏt KPSK dヴie                                                                                                                
ﾏaal deel ﾏet eeﾐ eigeﾐ staﾐd ┘aaヴ ledeﾐ-                                                                                                                          
kuﾐsteﾐaaヴs eeﾐ plaatsje kヴijgeﾐ, hetzij ﾏet                                                                                                                            
het teﾐtooﾐstelleﾐ ┗aﾐ eﾐkele ┘eヴkeﾐ of ﾏet                                                                                                               
het deﾏoﾐstヴeヴeﾐ teヴ plaatse ┗aﾐ huﾐ kuﾐsteﾐ. 

Kuﾐsteﾐaaヴs die oﾐdeヴ de ┗leugels ┗aﾐ KPSK                                                                                                                    
┘illeﾐ deelﾐeﾏeﾐ kuﾐﾐeﾐ iﾐsIhヴij┗eﾐ Hij KPSK                                                                                                                                                 
┗ia iﾐfo@kpsk.He, of telefoﾐisIh Hij het                                                                                                                
seIヴetaヴiaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン. 

Het staat kuﾐsteﾐaaヴs ook ┗ヴij oﾏ eeﾐ eigeﾐ staﾐd iﾐ te ヴiIhteﾐ  eﾐ zelfstaﾐdig iﾐ te sIhヴij┗eﾐ ┗ia de 
┘eHsite www.kuﾐstﾏoﾐtﾏartre.be.  Ook het ┗olledig huishoudelijk ヴegleﾏeﾐt ┗iﾐd je op deze 
┘eHsite. 
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PRIJS PIET STAUT ヲヰヱΓ : Kleiﾐ SIulptuur                                                                     
Kasteel Corte┘alle                                               ヲΒ-ヲΓ septeﾏHer eﾐ ヵ-ヶ oktoHer ヲヰヱΓ 

Voor oﾐze tieﾐde editie Prijs Piet Staut riIhteﾐ ┘e eeﾐ oproep ﾐaar de 
Heeldeﾐde kuﾐsteﾐaars die kleiﾐ sIulptuur als disIipliﾐe Heoefeﾐeﾐ.                                                                                                                              
De proIlaﾏatie ┗iﾐdt plaats op zaterdag ヲΒ septeﾏHer oﾏ ヱヶ uur.                                                
De teﾐtooﾐstelliﾐg ﾏet eeﾐ seleItie ┗aﾐ de ┘erkeﾐ is te Hezoekeﾐ                     
op ヲΒ-ヲΓ septeﾏHer eﾐ ヵ-ヶ oktoHer ヲヰヱΓ iﾐ kasteel Corte┘alle.                         
Kaﾐdidateﾐ dieﾐeﾐ iﾐ te sIhrij┗eﾐ ┗óór ヶ septeﾏHer. 

              Reglement Prijs Piet Staut 2019 Klein Sculptuur 
  
1. Door de Koninklijke Piet Stautkring te Beveren-Waas wordt i.s.m. het Gemeentebestuur van 
Beveren een tweejaarlijkse wedstrijd georganiseerd. In 2019 is de discipline: klein sculptuur in diverse 
materialen. 
2. De laureaat van de Grote Prijs Piet Staut ontvangt € 4000.  
Hiervoor wordt een bedrag van € 2000 ter beschikking gesteld door de KPSK en € 2000 door de 
Gemeente Beveren. Het bekroonde werk dient dan wel te worden afgestaan en wordt eigendom van 
de gemeente. De tweede prijs, Prijs Arte Falco bedraagt € 500. De KPSK-prijs van € 250 wordt 
uitgereikt aan het best geklasseerde lid van de Kring. Verder worden 5 eervolle vermeldingen 
toegekend en een selectie uit de werken zal tentoongesteld worden in Kasteel Cortewalle, Beveren-
Waas van 28-29 september en 5-6 oktober 2019. Bezoekers aan de tentoonstelling kiezen uit de 
selectie een Publieksprijs van € 100. 
3. Iedere deelnemer mag 1 tot 2 werken indienen. 
4. De afmetingen moeten binnen 1m x 1m x 1m blijven. 
5. De met een geldprijs uit andere wedstrijden bekroonde werken komen niet in aanmerking. 
Winnaars van geldprijzen uit wedstrijden Prijs Piet Staut worden gedurende 5 jaar uitgesloten van 
deelname. 
6. Tijdens de voorziene periode tussen inlevering en ophaling zullen de werken tegen diefstal en 
schade verzekerd worden door de KPSK voor max. € 1000 per werk met een franchise van € 75 ten 
laste van de kunstenaar. 
7. De jury wordt door de KPSK aangesteld en bestaat uit een voorzitter en 3 professionele 
kunstenaars (geen leden van de vereniging). Samenstelling, noch beslissingen van de jury kunnen 
door de deelnemers betwist worden. 
8. Tot 6 september 2019 kan U inschrijven door € 21 te storten op IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 
2183 - BIC-code KREDBEBBXXX van de KPSK, Beveren, met vermelding “Prijs Piet Staut“ en de 
naam van de deelnemer.  
Bovendien dient u zich schriftelijk te melden bij: secretariaat KPSK, Lindenlaan 102, 9120 Beveren of 
via e-mail bij info@KPSK.be.  De inschrijving is definitief na betaling. 
9. Naam, adres, telefoonnummer, titel, en verzekeringswaarde moeten in een gesloten omslag op de 
onderkant van elk werk bevestigd worden. De naam van de kunstenaar mag niet zichtbaar zijn op het 
werk. 
10. Deelnemers leveren hun werk in dinsdag 24 september 2019 tussen 15 en 20 uur in de bovenzaal 
(Anton Triestzaal) van Kasteel Cortewalle, gelegen langs de N70 in het centrum van Beveren-Waas. 
Toegang en parkeermogelijkheid via Essendreef. 
11. De prijsuitreiking zal eveneens in bovengenoemde zaal plaatsvinden op zaterdag 28 september 
2019 om 16u. Daarna volgt een receptie. Alle deelnemers, met partner, zijn hiermee uitgenodigd. Wie 
niet naar de prijsuitreiking kan komen, wordt verzocht zich te laten vertegenwoordigen. 
12. De niet-geselecteerde werken voor de expo kunnen na de proclamatie meegenomen worden, 
vanaf 17u30. 
13. De geselecteerde werken kunnen worden afgehaald op zondag 6 oktober tussen 17 en 18 uur of 
op maandag 7 oktober tussen 11 en 12 uur. Niet afgehaalde werken worden na een maand eigendom 
van de KPSK. 
14. Aan de laureaten wordt het volgend jaar (2020 – twee weekends eind oktober) de kans geboden 
om tijdens het Laureatensalon tentoon te stellen met eigen werk in hetzelfde kasteel Cortewalle te 
Beveren. 
 
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op het secretariaat van de KPSK Lindenlaan 102, 
9120 Beveren (03/755.38.83) of info@KPSK.be of op de website http://www.kpsk.be 
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Bezoek aaﾐ het Tegelﾏuseuﾏ eﾐ aaﾐ de oude abdij St.-Berﾐardus.  

Heﾏikseﾏ                                                                                                              zateヴdag ヴ ﾏei ヲヰヱΓ 

Iﾐ ヱΒΓΑ legde Geoヴges Gilliot iﾐ Heﾏikseﾏ de Hasis ┗ooヴ de S.A. MaﾐufaItuヴes Céヴaﾏiケues 
d’Héﾏixeﾏ. Het keﾐde eeﾐ eﾐoヴﾏe gヴoei eﾐ telde ヴoﾐd ヱΓヱヰ ﾏeeヴ daﾐ ヱヰヰヰ ┘eヴkﾐeﾏeヴs eﾐ iﾐ de 
topjaヴeﾐ pヴoduIeeヴde ze ヴヰヰ.ヰヰヰ tegels peヴ dag.  Het ┘as deIeﾐﾐia laﾐg de gヴootste tegelfaHヴikaﾐt iﾐ 

Euヴopa. Vele ﾏetヴotuﾐﾐels tot iﾐ )uid-Aﾏeヴika ┘eヴdeﾐ 
Hekleed ﾏet tegels uit Heﾏikseﾏ. Iﾐ ヱΓΑΑ ┘eヴd eIhteヴ de 
pヴoduItie stopgezet.                                                                                               
Nu is het eeﾐ Hoeieﾐd ﾏuseuﾏ ge┘oヴdeﾐ eﾐ ヴeIeﾐt 
┗eヴtヴou┘de de Koﾐiﾐg Boude┘ijﾐstiIhtiﾐg eeﾐ aaﾐtal 
IolleIties toe aaﾐ het ﾏuseuﾏ.  

Na eeﾐ koffie ふof theeぶ + taaヴtje, Hezoekeﾐ ┘e de St.-BeヴﾐaヴdusaHdij, gestiIht iﾐ Vヴeﾏde . ふヱヲンヶぶ eﾐ 
daaヴﾐa ┗eヴhuisd ﾐaaヴ Heﾏikseﾏ ふヱヲヴンぶ. Iﾐ ヱヵΑΒ ┘eヴd, tijdeﾐs de ┘oelige jaヴeﾐ ﾏet o.a. de 
Heeldeﾐstoヴﾏ, de aHdij tijdelijk ┗eヴlateﾐ. De huidige geHou┘eﾐ 
dateヴeﾐ uit de ヱΑe eﾐ ヱΒe eeu┘. De Fヴaﾐse ヴe┗olutie ┗eヴdヴeef 
de ﾏoﾐﾐikeﾐ, de keヴk ┘eヴd afgeHヴokeﾐ. Iﾐ ヱΒΓヱ ┘eヴd de aHdij 
oﾏgeHou┘d tot ge┗aﾐgeﾐis eﾐ iﾐ ヱΒヶΑ ┘eヴd het ﾏilitaiヴ depot. 
Na de T┘eede Weヴeldooヴlog ┘eヴd het geHヴuikt als 
iﾐteヴﾐeヴiﾐgskaﾏp ┗ooヴ IollaHoヴateuヴs.                                                                                                               
Iﾐ ヱΓΒΒ ┘eヴd het dooヴ de geﾏeeﾐte Heﾏikseﾏ aaﾐgekoIht                                                                                              
eﾐ ┘eヴdeﾐ ┘est- eﾐ oost┗leugel geヴestauヴeeヴd.  

Plaﾐﾐiﾐg:                                                                                      

Afspヴaak aaﾐ de ┗eeヴpuﾐt oﾏ ヱヴ.ヰヰ uuヴ.  

Je kuﾐt het ┗eヴtヴekpuﾐt – ┗eeヴpoﾐt Heﾏikseﾏ –                                                                                                                             
op ┗eヴsIhilleﾐde ﾏaﾐieヴeﾐ Heヴeikeﾐ.   

Oﾐs ┗oorstel:  

Peヴ fiets of auto ヴijdeﾐ ┘e ﾐaaヴ de ┗eeヴpoﾐt ┗aﾐ KヴuiHeke eﾐ ﾐeﾏeﾐ de ┘ateヴHoot, ┗eヴtヴek ヱン.ヴヵ uuヴ   
eﾐ aaﾐkoﾏst Heﾏikseﾏ ヱヴ.ヰヰ uuヴ.                                                                                                                                          
Je kaﾐ ook peヴ fiets ﾐaaヴ Bazel ヴijdeﾐ eﾐ de ┗eeヴHoot ﾐeﾏeﾐ oﾏ ヱン.ンヰ uuヴ ふaaﾐkoﾏst oﾏ ヱン.ヴヰ u.ぶ  

Prograﾏﾏa : 

ヱ. WaﾐdeltoIht ﾐaaヴ de St.-BeヴﾐaヴdusaHdij ふ+/- ヱヵ ﾏiﾐ.ぶ                                                                                              
ヲ. Bezoek ﾏet gids aaﾐ het Tegelﾏuseuﾏ  ふoﾐge┗eeヴ ヴヵ ﾏiﾐ.ぶ  ﾏet daaヴﾐa koffie of thee eﾐ taaヴt                                                                     
ン. Bezoek aaﾐ de St.-BeヴﾐaヴdusaHdij .                                                                                                                           
ヴ. Teヴug┗aaヴt  

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ door stortiﾐg op rekeﾐiﾐg KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  ┗aﾐ eeﾐ Hedrag ┗aﾐ 15 € of ヱΑ €           
┗oor ﾐiet-ledeﾐ ふkoffie eﾐ taart iﾐHegrepeﾐぶ – ┘aterHus ﾐiet iﾐHegrepeﾐ. Verﾏeldiﾐg “Hemiksem”. 
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Bezoek aan tentoonstelling                Van Eyck  

Gent                                                                                                      8 februari 2020 

Volgend jaar vindt in Gent een uitzonderlijke tentoonstelling plaats rond het werk van                                      
Jan Van Eyck.                                                                                                                              
Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester Jan van Eyck slechts een twintigtal werken 
bewaard. Zeer uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent, voor de 
tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten 
Gent (MSK). Het wordt een niet te missen krachttoer die de wereld van Van Eyck en zijn 
revolutionaire blik tastbaarder maakt dan ooit.  

 Centraal in de tentoonstelling staan de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’. 
Deze werden van 2012 tot 2016 in het MSK gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium, en keren in 2020 hoogst uitzonderlijk naar het museum terug. Ze 
worden er voor het eerst ooit samengebracht met andere werken van Van Eyck. 

 

Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken, zullen zijn schilderijen naast werken 
van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst 
worden. ‘Van Eyck : Een optische revolutie’ wordt zonder meer een once in a lifetime-
ervaring tijdens het themajaar Van Eyck in 2020 in Gent. 

Op zaterdag 8 februari 2020 organiseren wij een bezoek aan deze tentoonstelling.                          
Wij komen samen om 15.00 uur in het MSK aan de Fernand Scribedreef 1 in Gent                         
(recht tegenover het SMAK). 

Wij hebben nu reeds een 30-tal tickets gereserveerd omdat er speciale voorwaarden gelden 
voor wie vroeg boekt. Wees er dus tijdig bij om deze activiteit niet te missen! 

Inschrijven kan vanaf nu door overschrijving van 23 euro per persoon voor leden                  
(25 euro voor niet-leden) op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van de KPSK                               
met vermelding “Van Eyck 2020”. In de prijs is gebruik van een audiogids inbegrepen. 
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KPSKlassiek けsIhittereﾐd slotIoﾐIert ┗aﾐ seizoeﾐ ヲヰヱΒ-ヲヰヱΓげ  
 
                                  Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko  :   “Origiﾐs”     
 
Kasteel Corte┘alle                                                               zoﾐdag ヱΓ ﾏei  oﾏ ヱヱ u.                                                              
                                                        

 
Muziek ┗aﾐ Ioﾏpoﾐisteﾐ ﾏet Hoﾐgaarse, Boheeﾏs-joodse eﾐ Arﾏeeﾐse 
origiﾐe : d┘arsfluit eﾐ piaﾐo. 
Geëﾐt op de traditioﾐele ﾏuziek ┗aﾐ huﾐ laﾐd ┗aﾐ herkoﾏst Ioﾏpoﾐeerdeﾐ de 
Arﾏeeﾐse Arﾐo BaHajaﾐiaﾐ ふヱΓヲヱ - ヱΓΒンぶ, de Boheeﾏs-joodse Ervíﾐ SIhulhoff 
ふヱΒΓヴ - ヱΓヴヲぶ, de AzerHeidzjaaﾐse Fikrat Aﾏirov ふヱΓヲヲ - ヱΓΒヴぶ eﾐ de Hoﾐgaarse 
Béla Bartók ふヱΒΒヱ - ヱΓヴヵぶ ﾏuziek die terugkeert ﾐaar de origine ┗aﾐ huﾐ ziel.  
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko, t┘ee toppers ┗aﾐ forﾏaat, ┗oereﾐ het puHliek 
ﾏee iﾐ deze ┗erre reis.    
 Met: Tooﾐ Fret ふd┘arsfluitぶ,  Veroﾐika IltIheﾐko ふpiaﾐoぶ      
 ┘┘┘.┗eroﾐikapiaﾐo.ﾐet                      ┘┘┘.kpsk.He                   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 
  

 

AHoﾐﾐeer je op de KPSKlassiek CoﾐIerteﾐ! 
Verkoop start op zaterdag 8  juﾐi oﾏ ヱヰ u. 

                                    Surf ﾐaar ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He eﾐ klik op けKOOP ABOげ. 
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___________________________________________________________________________ 
 

.ONZE SPONSORS                     
Aldak bvba – dakwerken                                                       Joly Travel – reisburo  
Annick Goedhuys – damesschoenen                                     Kameleon & Sportline – outdoor  
KBC Grote Markt Beveren                                                     Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny                          Kristien Mertens – drukkerij              
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                           Music Lover - multi-media  
Boven Yvo - ramen en glas                                                   De Mart – café                                                                     
De Munck - elektro & kado                                                        Notaris Joost Vercouteren 

  De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                               Opticlub bvba - optiek         
Filip Slangen - home service – delicatessen                           Patrice & Caroline Bohyn            
Garage J. De Groof NV – autoverkoop                                                      geassocieerde notarissen                                                
G. Smet – elektrische materialen                                              Schoonvliet - kaas en verfijning 
HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar                                            Standaert A. – De Vier Seizoenen 

  Johan Moortgat – beenhouwerij                                            ’t Pauwke - eetcafé 
                                                                                                            

                                                        
DANK AAN ALLE SPONSORS voor het sympathiek en joviaal onthaal en de spontane voortzetting 
van de financiële steun ten bate van onze culturele projecten. 
Vanwege de penningmeester,  Herman De Rop 
 

LID WORDEN? 
 
 

U kan lid worden van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid 
te contacteren en 20 € (gewoon lid),  25 €  (steunend-lid) of  40 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden. 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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