
VOORWOORD                                                                                                  
)oﾏeヴtijd, ┘e zuIhteﾐ oﾐdeヴ oﾐge┘ooﾐ hoge teﾏpeヴatuヴeﾐ eﾐ ﾏoeteﾐ Hezuiﾐigeﾐ op 
┘ateヴgeHヴuik. Waaヴ Hlijft die goede oude ヴegeﾐ? )oﾏeヴtijd, koﾏkoﾏﾏeヴtijd iﾐ de ﾐieu┘s-
ﾏedia, ﾏaaヴ ﾐiet Hij KPSK. Oﾐdaﾐks eeﾐ spaﾐﾐeﾐd WK ﾏet BelgisIh Hヴoﾐs, oﾐdaﾐks de 
Touヴ de FヴaﾐIe ﾏet eﾐkele dageﾐ eeﾐ BelgisIhe gele tヴuidヴageヴ, is eヴ  aaﾐ eeﾐ KPSKヴaﾐt 
ge┘eヴkt! Middeﾐ iﾐ de zoﾏeヴ ┗alt dit kヴaﾐtje iﾐ u┘ Hus, Hooヴde┗ol ﾐieu┘siteﾏs o┗eヴ 

Iultuヴele e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ die u zekeヴ ﾐiet ﾏag ﾏisseﾐ.                                                                                                                                                                          
De Be┗erse Feesten kuﾐﾐeﾐ eiﾐd augustus ┘eeヴ op oﾐze KPSK-deelﾐaﾏe ヴekeﾐeﾐ. Kuﾐsteﾐaaヴs alleヴ laﾐdeﾐ 
┗eヴeﾐigt u! Iﾐ de Heﾐedeﾐgaﾐg ┗aﾐ Huize De Rop ┘oヴdt ┗ooヴ jullie iﾐ┗asie ﾏet sIhildeヴsezel, Iaﾐ┗as eﾐ 
┗eヴfﾏateヴialeﾐ alles kaﾐt eﾐ klaaヴ geﾏaakt.                                                                                                                           
Iﾐ hetzelfde ┘eekeﾐd is eeﾐ Hezoek geplaﾐd aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg Sanguine iﾐ Aﾐt┘eヴpeﾐ. Dit gヴoeps-
Hezoek iﾐ het Muhka op ヲヵ augustus is ┗ia e-ﾏail aaﾐ oﾐze ledeﾐ aaﾐgekoﾐdigd. De deadliﾐe ┗ooヴ iﾐsIhヴij-
┗iﾐg is ﾐu oﾐge┗eeヴ ┗eヴstヴekeﾐ ふヱヰ augustusぶ. Iﾐ de toekoﾏst zal dit fヴeケueﾐteヴ geHeuヴeﾐ oﾏ ﾏeeヴ op de 
aItualiteit te kuﾐﾐeﾐ iﾐspeleﾐ. Het gaat iﾏﾏeヴs ┗eel sﾐelleヴ oﾏ ┗ia e-ﾏail aIti┗iteiteﾐ aaﾐ te koﾐdigeﾐ. Eeﾐ 
HeヴiIht iﾐ oﾐze KPSKヴaﾐt kaﾐ sleIhts oﾏ de t┘ee ﾏaaﾐd ┗eヴsIhijﾐeﾐ. Oﾏ op de hoogte te Hlij┗eﾐ ┗aﾐ deze 
laat geplaﾐde uitstappeﾐ is het dus Helaﾐgヴijk dat ┘e o┗eヴ u┘ ﾏailadヴes HesIhikkeﾐ. Iﾐdieﾐ jullie geeﾐ ﾏails 
┗aﾐ oﾐs oﾐt┗iﾐgeﾐ, gelie┗e daﾐ ﾏeteeﾐ eeﾐ ﾏailtje te stuヴeﾐ aaﾐ   iﾐfo@kpsk.He zodat oﾐs e-ﾏailHestaﾐd 
kaﾐ aaﾐge┗uld ┘oヴdeﾐ eﾐ jullie geïﾐfoヴﾏeeヴd.                                                                                                                    
Het Laureatensalon ﾏet de lauヴeateﾐ ┗aﾐ Pヴijs Piet Staut ┗ooヴ SIhildeヴkuﾐst ヲヰヱΑ ┗iﾐdt dit jaaヴ uiteヴst 
┗ヴoeg plaats, ﾐaﾏelijk het ┘eekeﾐd ┗aﾐ Opeﾐ Moﾐuﾏeﾐteﾐdag ふΓ septeﾏHeヴぶ, ﾏet ┗eヴﾐissage                                
op zateヴdag Β septeﾏHeヴ. Uitﾐodigiﾐg iﾐ Hijlage.                                                                                                                  
Oﾐze Nedeヴlaﾐdse NooヴdeヴHuヴeﾐ kヴegeﾐ huﾐ Fヴiese hoofdstad Leeu┘arden Hekヴooﾐd tot Iultuヴele 
hoofdstad ┗aﾐ Euヴopa dit jaaヴ. Eeﾐ ideale gelegeﾐheid oﾏ daaヴ iﾐ het ﾐajaaヴ eeﾐ Hezoekje te Hヴeﾐgeﾐ. U 
┗eヴﾐeeﾏt eヴ ﾏeeヴ o┗eヴ iﾐ dit kヴaﾐtje.                                                                                                                                         
Eﾐ last Hut ﾐot least: het klassieke IoﾐIeヴtseizoeﾐ staヴt op ヲヴ septeﾏHeヴ ﾏet zaﾐgtaleﾐt uit het Waaslaﾐd, 
Hendrikje Van Kerckho┗en. TiIkets te ヴeseヴ┗eヴeﾐ Hij CC Teヴ Vesteﾐ, telefoﾐisIh ヰン Αヵヰヱヰヰヰ of aaﾐ de Halie, 
oﾏ aaﾐspヴaak te ﾏakeﾐ op u┘ ledeﾐkoヴtiﾐg.                                                                                                                        
Deﾐkeﾐ jullie ook aaﾐ de heヴﾐieu┘iﾐg ┗aﾐ het lidﾏaatsIhap? )o Hlijft u op de hoogte ┗aﾐ al oﾐze 
aIti┗iteiteﾐ. Geﾐiet ﾐog ┗eヴdeヴ ┗aﾐ eeﾐ ﾏooie zoﾏeヴ                                                                                                                         
De ┗ooヴzitteヴ, CeIile D’Hollaﾐdeヴ 

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐdeヴ                                                                                                                                        
La┞-out : GilHeヴt Coヴﾐelis  -  ヵヰe jaaヴgaﾐg.                                                                                                    
SeIヴetaヴiaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗eヴeﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    ┘┘┘.kpsk.be                                                                                            
IBAN ヴek.ﾐヴ.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏeヴ :                                                                                                                                                              

ヲ.   Beeldende Kunsten : uitstap :  Leeu┘aヴdeﾐ, Saﾐguiﾐe, Ha┗eﾐhuis  -  e┝po KPSK-ledeﾐ                                                                     
ヵ.   Reis┗erslag : KPSK-ヴeis ﾐaaヴ )┘edeﾐ                                                                                                                                
ヶ.   KPSKlassiek :    Heﾐdヴikje Vaﾐ KeヴIkho┗eﾐ : Eeﾐ ﾏoedeヴ ziﾐgt                                                                                                                                                                    
Α.   FotoHladzijde Reis )┘edeﾐ      Β.  Onze Sponsors                                                                                



Bezoek aaﾐ Leeu┘aヴdeﾐ,  

Cultuヴele Hoofdstad ┗aﾐ Euヴopa                            ┘eekeﾐd ヲΑ – ヲΒ oktoHeヴ ヲヰヱΒ 

Iﾐ ヲヰヱΒ is de Nedeヴlaﾐdse stad Leeu┘aヴdeﾐ ふsaﾏeﾐ ﾏet Fヴieslaﾐdぶ Cultuヴele Hoofdstad ┗aﾐ Euヴopa.  
Naaヴ aaﾐleidiﾐg daaヴ┗aﾐ ┘oヴdeﾐ iﾐ Leeu┘aヴdeﾐ eﾐkele iﾐitiatie┗eﾐ geﾐoﾏeﾐ, die eeﾐ Hezoek aaﾐ de 
stad zekeヴ de ﾏoeite ┘aaヴd ﾏakeﾐ. Oﾏdat de afstaﾐd toIh ┘at te gヴoot is ふンヰヰ kﾏ eﾐkele ヴeis!ぶ  oﾏ 
de di┗eヴse Hezieﾐs┘aaヴdighedeﾐ op ééﾐ dag te Hezoekeﾐ, oヴgaﾐiseヴeﾐ ┘e  

                   eeﾐ ┘eekeﾐd iﾐ Leeu┘ardeﾐ op zaterdag ヲΑ eﾐ zoﾐdag ヲΒ oktoHer ヲヰヱΒ. 

Bij deze gelegeﾐheid Hezoekeﾐ ┘e allesziﾐs de 
uﾐieke teﾐtooﾐstelliﾐg ┗aﾐ de ┘eヴkeﾐ ┗aﾐ de 
gヴafisIhe legeﾐde M.C. EsIher, die iﾐ Leeu┘aヴdeﾐ 
geHoヴeﾐ ┘eヴd. Bo┗eﾐdieﾐ ┘eヴdeﾐ heヴ eﾐ deヴ iﾐ 
de stad kuﾐst┘eヴkeﾐ opgesteld, ﾐeﾏeﾐ 
┗eヴsIhilleﾐde ﾏusea speIiale iﾐitiatie┗eﾐ, zijﾐ eヴ 
o┗eヴal iﾐ de stad Hijzoﾐdeヴe ﾏaﾐifestaties, is de 
stad zelf zeeヴ Hezieﾐs┘aaヴdig… koヴtoﾏ : zekeヴ de 
ﾏoeite ┘aaヴd oﾏ eヴ eeﾐ ┘eekeﾐd ┗ooヴ uit te 
tヴekkeﾐ!  

 

PraktisIh : ┘e ┗eヴtヴekkeﾐ zateヴdag ヲΑ oktoHeヴ iﾐ de 
ふ┗ヴoegeぶ oIhteﾐd eﾐ koﾏeﾐ zoﾐdaga┗oﾐd teヴug  aaﾐ 
iﾐ Be┗eヴeﾐ. We logeヴeﾐ iﾐ eeﾐ hotel iﾐ de stad zelf. 
We ┗eヴplaatseﾐ oﾐs ふoﾏ de kosteﾐ te dヴukkeﾐぶ ﾐiet 
ﾏet eeﾐ autoIaヴ, ﾏaaヴ ┘el ﾏet gehuuヴde 
ﾏiﾐiHusjes. 

De kostprijs peヴ peヴsooﾐ zal ┗ooヴ ledeﾐ ヲヰヰ € Hedヴageﾐ: ┗eヴ┗oeヴ, logeﾏeﾐt iﾐ half peﾐsioﾐ                       
ふHasis t┘eepeヴsooﾐskaﾏeヴぶ, toegaﾐgstiIkets, gidseﾐ, … zijﾐ iﾐ deze pヴijs iﾐHegヴepeﾐ.                                      
Niet-ledeﾐ Hetaleﾐ ヱヰ € peヴ peヴsooﾐ ﾏeeヴ. 

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ dooヴ o┗eヴsIhヴij┗iﾐg ┗aﾐ het ┗eヴsIhuldigde Hedヴag ふヲヰヰ € peヴ peヴsooﾐ ┗ooヴ ledeﾐ of 
ヲヱヰ € peヴ peヴsooﾐ ┗ooヴ ﾐiet-ledeﾐぶ op rekeﾐiﾐgﾐuﾏﾏer BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ KPSK ﾏet 
┗eヴﾏeldiﾐg さweekend Leeuwardenざ. Het aaﾐtal plaatseﾐ is Hepeヴkt. 

“ﾐel iﾐsIhヴij┗eﾐ is dus de HoodsIhap!                                                                            

Meeヴ iﾐfo Hij Hugo Piケueuヴ ふhugo.piケueuヴ@teleﾐet.Heぶ gsﾏ ヰヴΑヴ ンヲ ヲΒ ンΑ                                                                    
of Jaﾐ Weyeヴs ふj┘eyeヴs@ﾏyoﾐliﾐe.Heぶ. 
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Sanguine / Bloedrood 

MHKA, Leuvenstraat 32  2000 Antwerpen (*)                           25 augustus 2018 om 15u.                                                                               

Voor de ledeﾐ ┗aﾐ KPSK zijﾐ er oﾏ ヱヵ u. t┘ee gidseﾐ  ┗oor ヲ groepeﾐ ┗aﾐ elk ﾏa┝. ヱヵ persoﾐeﾐ.                                                                                           
Verplaatsiﾐg ﾐaar het ﾏuseuﾏ iﾐdi┗idueel ふper traﾏ, fiets, autoぶ. Saﾏeﾐkoﾏst ┗óór de iﾐgaﾐg 
┗aﾐ het ﾏuseuﾏ  [ふ*ぶ iﾐ de Huurt ┗aﾐ gedeﾏpte zuiderdokkeﾐ] oﾏ ヱヴuヴヵ.                                     
IﾐsIhrij┗eﾐ eﾐ Hetaleﾐ ┗óór ヱヰ augustus: ヱヱ€ ┗oor kpsk-ledeﾐ, ヱン€ ┗oor ﾐiet-ledeﾐ. 
‘ekeﾐiﾐg KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱ8ン 
Volgorde ┗aﾐ Hetaliﾐg geeft ┗oorraﾐg. KPSK-ledeﾐ heHHeﾐ ┗oorraﾐg op ﾐiet-ledeﾐ.  

Iﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg けSaﾐguiﾐe | Bloedroodげ gaaﾐ Harokﾏeesters de Ioﾐfroﾐtatie aaﾐ ﾏet 
hedeﾐdaagse topkuﾐsteﾐaars. Het Museuﾏ ┗aﾐ Hedeﾐdaagse Kuﾐst Aﾐt┘erpeﾐ ┗roeg 
kuﾐstsIhilder LuI Tuyﾏaﾐs als Iurator. Tuyﾏaﾐs ┘il de Hezoeker o┗er┘eldigeﾐ door 
sleutel┘erkeﾐ uit de Harok iﾐ dialoog te plaatseﾐ ﾏet ┘erk ┗aﾐ klassieke hedeﾐdaagse 
ﾏeesters, aaﾐge┗uld ﾏet hedeﾐdaagse sterreﾐ.  
 
Voor 'Aﾐt┘erpeﾐ Barok ヲヰヱ8. ‘uHeﾐs iﾐspireert' plaatst het MHKA, het Museuﾏ ┗aﾐ 
Hedeﾐdaagse Kuﾐst Aﾐt┘erpeﾐ, de geest ┗aﾐ de Harokﾏeesters tegeﾐo┗er de ┗isie ┗aﾐ 
hedeﾐdaagse topkuﾐsteﾐaars.                                                                                                                             
Curator LuI Tuyﾏaﾐs o┗er┘eldigt de Hezoeker door sleutel┘erkeﾐ uit de Harok ┗aﾐ oﾐdere 
aﾐdere FraﾐIisIo de )urHaraﾐ iﾐ dialoog te plaatseﾐ ﾏet ┘erk ┗aﾐ klassieke hedeﾐdaagse 
ﾏeesters, zoals Oﾐ Ka┘ara eﾐ Ed┘ard Kieﾐholz, aaﾐge┗uld ﾏet ﾐieu┘ ┘erk ┗aﾐ hedeﾐdaagse 
sterreﾐ zoals )haﾐg Eﾐli eﾐ Takashi Murakaﾏi.                                                                                             
Curator LuI Tu┞ﾏaﾐs, zelf eeﾐ figuratief sIhilder die er ┗oortdureﾐd ﾐaar streeft de traditioﾐele 
greﾐzeﾐ ┗aﾐ zijﾐ praktijk uit te Hreideﾐ, haalt ┗ia uitzoﾐderlijke Hruikleﾐeﾐ ﾐatioﾐale ふ┘aaroﾐder 
eeﾐ spraakﾏakeﾐde seleItie ┗aﾐ het KMSKA, het Koﾐiﾐklijk Museuﾏ ┗oor SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ 
Aﾐt┘erpeﾐぶ eﾐ iﾐterﾐatioﾐale topstukkeﾐ ﾐaar Aﾐt┘erpeﾐ.                                                                   
けSaﾐguiﾐe | Bloedroodげ is eeﾐ ┗isueel ┘eelderige eﾐ uitdageﾐde teﾐtooﾐstelliﾐg die draﾏatisIhe 
Harok┘erkeﾐ HiﾐﾐeﾐHreﾐgt iﾐ de e┝periﾏeﾐtele ruiﾏteﾐ ┗aﾐ de hedeﾐdaagse kuﾐst.                              
Deze teﾐtooﾐstelliﾐg is eeﾐ gezaﾏeﾐlijke orgaﾐisatie ┗aﾐ het MHKA eﾐ het KMSKA. 

Bezoek Havenhuis Antwerpen                                            Zaterdag 24 november 10 uur 

Als een reusachtig schitterende diamant in de Antwerpse haven fascineert ons dit nieuwe 
Havenhuis. Een bezoek met gids is voor onze KPSK-leden gereserveerd                                                            
op zaterdag 24 november vanaf 10 uur.                                                                                                                               
Het Havenhuis is een gebouw op het Antwerpse Eilandje van de hand van de Brits-Irakese 
architecte Zaha Hadid. Het huisvest verschillende departementen van het Havenbedrijf Antw.                                                                                                                           
Een goede fysieke conditie is vereist omwille van het veelvuldig gebruik van trappen. Kinderen 
moeten minimum 6 jaar zijn om deel te nemen.                                                                                 
Prijs Voor onze leden: 5 € – voor niet-leden 7 euro.                                                                               
De plaatsen zijn beperkt : 20 personen. Snel inschrijven dus. 

Afspraak aan de voorpoort van het Havenhuis op het Zaha Hadidplein om 9u45. 
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Teﾐtooﾐstelliﾐg "4 X ANDERS" 

Kasteel Corte┘alle                                                               ヲヲ, ヲン, ヲΓ eﾐ ンヰ septeﾏber 

Chris Boﾐjeaﾐ, Sjoerdtje De Boer,                            
NiIole Herﾏaﾐs eﾐ Leoﾐa Vaﾐ Wauwe 

┘illeﾐ u graag oﾐtﾏoeteﾐ iﾐ Kasteel Corte┘alle 
op ヲヲ, ヲン, ヲΓ of ンヰ septeﾏber, 

telkeﾐs tusseﾐ ヱヴ eﾐ ヱΑ uur. 

Verﾐissage : ┗rijdag ヲヲ/ヰΓ/ヲヰヱΒ oﾏ ヱヵ uur. 

 

Noﾐﾐeﾏaﾐshoe┗e : groepsteﾐtooﾐstelliﾐg 

Doorﾐstraat Αン  Siﾐt-Gillis-Waas           ヱヵ-ンヰ septeﾏber ヲヰヱΒ    [Za & Zo : ヱヴ-ヱΒ u.] 

                   Audrey Howlett                                                                                                               
.                     Schilderijen 

                   GilHert Corﾐelis                                                                                                             
.                  Beeldhou┘┘erk 

                     Mia Haeck                                                                                                                                         
.       Schilderijen en boetseerwerk  

        Marianne De Meulenaer                                                                                                 
.         Schilderijen en keramiek             

 

Kuﾐst Moﾐtﾏartre 

Hof Ter Sakseﾐ                                              zoﾐdag ヲ septeﾏber ヲヰヱΒ ┗aﾐaf ヱヴ.ヰヰ u. 

Kuﾐst Moﾐtﾏartre orgaﾐiseert ook dit jaar elke 
eerste zoﾐdag  ┗aﾐ de ﾏaaﾐdeﾐ 
juli, augustus eﾐ septeﾏber, 
eeﾐ kuﾐste┗eﾐeﾏeﾐt iﾐ Hof ter 
Sakseﾐ.   Eeﾐ e┗eﾐeﾏeﾐt ┘aar                                                       
het goﾐst ┗aﾐ bedrij┗igheid, 
ﾏet ﾏuzikale oﾏkaderiﾐg, iﾐ 

het zalige groeﾐ ┗aﾐ park Hof ter Sakseﾐ. 
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Reis┗erslag  Zweden 

                                                                                                                                                    Α-ヱ4 juﾐi ヲヰヱΒ 

)┘edeﾐ is eeﾐ praIhtig laﾐd, goed georgaﾐiseerd eﾐ ordelijk, ﾏet opeﾐ eﾐ ┘aterrijke stedeﾐ. De 
)┘edeﾐ zijﾐ eeﾐ ┗oorHeeldig ┗olk, ﾏilieuHe┘ust eﾐ sportief.                                                                                     
De KPSK-reizigers ┗erHle┗eﾐ ┗ier dageﾐ iﾐ hoofdstad  StoIkholﾏ eﾐ reisdeﾐ per autoIar ﾐaar 
ha┗eﾐstad GöteHorg, ﾏet tusseﾐstop iﾐ uﾐi┗ersiteitsstad Uppsala, Skokloster, Gipsholﾏ eﾐ lieflijke 

dorpjes als Mariefred, Sträﾐgﾐäs eﾐ ÖreHro.                                                                                                             
We  heHHeﾐ ┗aﾐ deze leerrijke reis geﾐoteﾐ op 
┗elerlei ┗lakkeﾐ: gezoﾐd eteﾐ, Hoeieﾐde ﾏuseuﾏ- eﾐ 
kasteelHezoekeﾐ, fijﾐe arIhiteItuur, frisse luIht eﾐ 
oﾐgerepte ﾐatuur eﾐ IoﾏfortaHele hotels. We zijﾐ 
┗aﾐ aaﾐslageﾐ, ﾐatuurraﾏpeﾐ eﾐ ziekte gespaard 
geHle┗eﾐ ふﾏet uitzoﾐderiﾐg ┗aﾐ eﾐkele oﾐsIhuldige 
┗alpartijeﾐぶ.                                                                                                                             
Met het zoﾐﾐige ┘eer haddeﾐ ┘e ﾏeer iets ┗aﾐ eeﾐ 

┗akaﾐtiege┗oel iﾐ ﾏediterraﾐe strekeﾐ. Eeﾐ reis ﾏet KPSK is eeﾐ  ééﾐﾏalig projeIt op ﾏaat ┗aﾐ de 
deelﾐeﾏers, ﾏet oﾐ┗er┘aIhte ┘eﾐdiﾐgeﾐ, sIhittereﾐd uitgedokterd door reisleiders Hugo eﾐ Jaﾐ, 
┘aar┗oor oﾐeiﾐdig ┗eel daﾐk. Als ┗errassiﾐg ┗oor de terug┗luIht uit GöteHorg ┘as speIiaal ┗oor oﾐs 
het ┗liegtuig gereser┗eerd ┘aarﾏee de Rode Dui┗els ﾐaar het WK iﾐ Ruslaﾐd ┘erdeﾐ ge┗logeﾐ. CDH 
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KPSKlassiek : HeﾐdriIkje Vaﾐ KerIkho┗e & NiIolas Callot   
Kasteel Corte┘alle                                                                                                  ヲン septeﾏHer ヱヱ u. 

 
     
 
 
 
 

                                     Modereﾐ Syﾐger - Eeﾐ ﾏoeder ziﾐgt 
Hendrickje Van Kerckhove is eeﾐ oud-studeﾐte ┗aﾐ het Aﾐt┘erpse Ioﾐser┗atoriuﾏ eﾐ 
┗ero┗erde oﾐdertusseﾐ de podia ┗aﾐ de Ba┞erisIhe Staatsoper, het Festi┗al Ai┝-eﾐ-Pro┗eﾐIe 
eﾐ de Staatsoper uﾐter deﾐ Liﾐdeﾐ Berliﾐ, oﾏ er ﾏaar eﾐkele te ﾐoeﾏeﾐ. 
Nicolas Callot heHt u ﾏogelijk iﾐ het ┗oorjaar ヲヰヱΒ gehoord iﾐ kasteel Corte┘alle als t┘ee 
┗aﾐ de ┗ier haﾐdeﾐ ┗aﾐ het piaﾐoduo dat hij ┗orﾏt ﾏet LuIas Bloﾐdeel. Daarﾐaast is hij ook 
eeﾐ fijﾐHesﾐaard liedpiaﾐist. 
Tusseﾐ Vaﾐ KerIkho┗e eﾐ Callot heerst eeﾐ Hijzoﾐder ﾏooie Iheﾏie. Ze ┗iﾐdeﾐ elkaar oﾐder 
ﾏeer iﾐ huﾐ liefde ┗oor de liedereﾐ ┗aﾐ Ed┗ard Grieg. De Noorse Ioﾏpoﾐist liet eeﾐ sIhat 
aaﾐ partitureﾐ ﾐa die ┗eel te ┘eiﾐig aaﾐ Hod koﾏt op de IoﾐIertpodia. NoIhtaﾐs ﾏoeteﾐ ze 
ﾐiet oﾐderdoeﾐ ┗oor de liedereﾐ ┗aﾐ SIhuHert, SIhuﾏaﾐﾐ of Wolf.                                                       
Edvard Grieg eﾐ zijﾐ ┗rou┘ Niﾐa kregeﾐ saﾏeﾐ ééﾐ kiﾐd. Maar dit prille geluk ┘as, helaas, 
geeﾐ laﾐg le┗eﾐ HesIhoreﾐ. De tegeﾐslageﾐ iﾐ zijﾐ persooﾐlijk le┗eﾐ iﾐspireerdeﾐ heﾏ tot het 
sIhrij┗eﾐ ┗aﾐ praIhtige Ioﾏposities. Net als iﾐ zijﾐ けL┞risIhe StüIkeげ ┗oor piaﾐo solo tooﾐt 
Grieg ziIh iﾐ zijﾐ liedereﾐ eeﾐ ﾏeester iﾐ iﾏpressioﾐistisIhe sfeersIheppiﾐg eﾐ harﾏoﾐisIhe 
suHtiliteiteﾐ die oﾐder de huid kruipeﾐ.  
 
HeﾐdriIkje eﾐ NiIolas Hreﾐgeﾐ eeﾐ Heklij┗eﾐde seleItie Noorse ﾏuziek ┘aariﾐ het 
ﾏoedersIhap de hoofdrol speelt. Warﾏ aaﾐHe┗oleﾐ! 
 
Met: Heﾐdrickje Vaﾐ Kerckho┗eふsopraaﾐぶ eﾐ Nicolas Callotふpiaﾐoぶ/  
Zoﾐdag ヲン/ヰΓ oﾏ ヱヱ u. kasteel Corte┘alle 
€ ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α           i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kriﾐg                                                                                    
.  
Volgeﾐd CoﾐIert : Jozef De Beeﾐhou┘er 
Kasteel Corte┘alle                                                                                                    ヲヱ oktoHert ヱヱ u. 
                                                         Nieu┘e herfst, Nieu┘e kleur. 

Al ruiﾏ ヴヰ jaar ┘ordt de piaﾐist Jozef De Beeﾐhou┘er ge┗raagd iﾐ 
Hiﾐﾐeﾐ- eﾐ Huiteﾐlaﾐd. Hij speelt kaﾏerﾏuziek ﾏet de grootsteﾐ,                     
is eeﾐ gepassioﾐeerd liedHegeleider eﾐ to┗ert elke piaﾐo oﾏ tot eeﾐ 
sIhilderspallet ﾏet de praIhtigste kleureﾐ. BaIh, Chopiﾐ, SIhuHert eﾐ 
Mortelﾏaﾐs , Jozef is eeﾐ ﾏaﾐ ┗aﾐ ┗ele faIetteﾐ.                                    .                                            
Op zoﾐdag ヲヱ/ヱヰ oﾏ ヱヱu iﾐ kasteel Corte┘alle  

€ ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α         i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kriﾐg  
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Foto’s  

reis ﾐaar Zwedeﾐ                                                                                   Α-ヱ4 juﾐi ヲヰヱΒ  

      

      

     

       
 

Voor ﾏeer kleurige foto’s : raadpleeg oﾐze website : www.kpsk.be  > foto’s 
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          DE KPSK-BAGAGE WORDT INGELADEN. ふVliegveld van GOTEBORGぶ 
 
.ONZE SPONSORS                     

Aldak bvba - dakwerken   
Annick Goedhuys – damesschoenen                                    Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp   
KBC Grote Markt Beveren                                                    Music Lover - multi-media  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny                             Notaris Joost Vercouteren  
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                          Opticlub bvba - optiek  
Boven Yvo - ramen en glas                                                  Patrice & Caroline Bohyn   
De Mart - café              geassocieerde notarissen 
De Munck - elektro & kado                                                       Schoonvliet - kaas en verfijning                    
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                              Standaert A. – De Vier Seizoenen  
Filip Slangen - home service – delicatessen                          Kameleon & Sportline – outdoor                                                 
G. Smet – elektrische materialen                                             ’t Kasteelke - wijnen & spirits  
Johan Moortgat – beenhouwerij                                           ’t Pauwke - eetcafé  
Joly Travel – reisburo                                                                 

   Kristien Mertens – drukkerij                                                     Waasland Automotive - autoverkoop 
 
 
  

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. 

   Wie lid wordt na 1 mei, heeft meteen lidmaatschap 2018-2019. 
(De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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