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Januari - Februari 2014
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26-29 
VOORUITBLIK 
Gentse Feesten 2017
Expo "Begeerte"
Nacht van het Model

30-36
CURSUSSEN

24 
ATELIER IN DE KIJKER

Raku stoken 
Keramiekatelier in openlucht

20-23
OPENBLIK 
Sven De Bie

19 
KUNSTKOFFER

Marcel Reynaert

25
NIEUWSFLITS
Ooievaars gespotT

2-17
TERUGBLIK
Teylers Museum
Louise & Lily
The Making Of...
De Wijze Boom
Onder de stadshal
Portretten schilderen
Klimmuur

37
ZOEKERTJES
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Ook al was het weer ons op zaterdag 22 april 2017 
minder gunstig gezind, het bezoek aan het Teylers 
Museum was eersteklas!
De sfeer was gezellig, het reisgezelschap zo mogelijk 
nog beter. Alles verliep vlot en zonder enig probleem 
en ook de tentoonstelling zelf was meer dan de moeite 
waard.

BEZOEK AAN
HET TEYLERS MUSEUM

Een leerrijke uitstap
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Die zaterdag had de morgenstond alvast goud in 
de mond, want iedereen was mooi op tijd, om 
stipt 7u30, op de parking van het station Gent-
Dampoort. Blijgezind en enthousiast vertrok onze 
sympathieke buschauffeur richting Nederland.

Terwijl Léonel en Sven alle deelnemers 
verwelkomden met een lekker kopje koffie, gaf 
dochter Anouk als een volleerde reisleidster tekst 
en uitleg over Haarlem en het museum.

Haarlem is trouwens de geboortestad van mijn 
busgenote, Ellen Bergacker.

Net voor de opening van het museum om 
11u, dropte de chauffeur ons voor het statige 
museumgebouw in Haarlem.

Ellen en Edith regelden de toegangskaarten aan 
de kassa én dan kon de rondleiding starten. 
Kunst(h)art vzw voorzag hiervoor 2 gidsen.

Het Teylers Museum aan het Spaarne in Haarlem 
is het oudste en eerste museum van Nederland.

Het museum is uniek in zijn soort: in Teylers 
Museum werden voorwerpen van kunst 
en wetenschap (boeken, natuurkundige 
instrumenten, tekeningen, fossielen en mineralen) 
onder één dak bijeengebracht.

De rondleiding duurde ongeveer een uur. Terwijl 
sommigen nog de toen lopende tentoonstelling 
van Watteau bezochten, gingen anderen – 
alleen of in klein groepje – in de namiddag 
richting centrum voor een stadsbezoekje en/of 
versnapering.
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Rond 19u30 was iedereen, moe maar tevreden, 
terug in Gent.

Eén van de deelnemers had zich de moeite 
getroost om op de markt in Haarlem, een hele 
grote bos lelies te kopen en ze bij terugkomst in 
Gent-Dampoort aan de organisatoren van deze 
uitstap te geven.

Konden wij ons, als organisatoren, een mooier 
eerbetoon voorstellen?

Dank je wel, Hilde Ramboer voor deze blijk van 
sympathie en erkenning. Doet immers altijd 
deugd te weten dat je door de leden wordt 
gesteund. Mooi gebaar!

! Edith &  Anouk
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Louise en Lily vierden op zondag 2 april, samen 
met hun vriendjes en vriendinnetjes, feest bij 
Kunst(h)art vzw ter ere van hun beider achtste 
verjaardag!

Alles stond in het teken van het door de 
meisjes gekozen ‘onderwaterthema’. Tussen 
het schilderen door werd tijd gemaakt om de 

maagjes te spijzen met een spaghetti en ijsje. En 
uiteraard werd ook luidkeels “Happy Birthday” 
gezongen. De spontane gilletjes weerklonken 
door de gangen en Louise en Lily glunderden bij 
zoveel aandacht.

Elk ging met een eigenhandig geschilderd canvas 
naar huis en kon terugblikken op een rijkgevulde 
en creatieve voormiddag.

Interesse in een creatieve 
verjaardagsworkshop?

Stuur een mailtje naar

kunsthart@telenet.be

Louise en Lily
8 jaar!

! &  Anouk

Terug naar overzicht
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Kunst(h)art vzw organiseerde dit jaar tijdens 
de periode van de WAK (Week van de 
amateurkunsten) voor de eerste maal een 
twee-luik:
• een DOE-weekend “ the making Of… - All  
 by myself” op za 29 en zo 30 april 2017;
• gevolgd door een unieke     
 fototentoonstelling tijdens het opendeur- 
 weekend van za 6 en zo 7 mei 2017.

Tijdens het doe-weekend kon éénieder die zich 
inschreef proeven en genieten van verschillende 
kunstzinnige workshops. Deze workshops 
varieerden van aquarelschilderen, etsen, 
keramiek, waarnemingstekenen, modeltekenen 
tot snelschetsen. En … het werd een top-
weekend!

Elke cursist ging met een blij en gelukkig 
hartje huiswaarts, met in de hand een mooie 
zelfgemaakte aquarel, schets, ets, of tekening.

Tijdens het opendeur-weekend, het tweede luik 
van het evenement, kon de fototentoonstelling 
over het DOE-weekend bezichtigd worden. 

Tevens stonden al onze ateliers open voor 
een bezoek. Er werden bovendien tal van 
demonstraties en rondleidingen gegeven.

"The Making Of... All by Myself"
Doe- en opendeurweekend
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Tijdens de eerste opendeurdag, hield Edith een 
hartverwarmende speech, waarin de waardering van het 
bestuur en alle Kunst(h)arters was samengevat over de inzet 
en het vele werk dat alle vrijwilligers leveren voor Kunst(h)
art. In het bijzonder werd Anouk in de bloemetjes gezet. 
Het was immers haar verjaardag en dank zij haar vele werk 
en inzet kan elk lid genieten en proeven van “kunst”.

Anouk was zichtbaar ontroerd en onthutst. Maar zij genoot, 
zij dankte ook iedereen voor de ondersteuning die zij krijgt. 
Ons “hart” heb je intussen meer dan veroverd, Anouk.

Op verzoek van vele Kunst(h)arters, al dan niet aanwezig, kan 
je hieronder de speech t.o.v. Anouk Van Overbeke, vinden.
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BEDANKING AAN ANOUK

Beste Kunst(h)arters, 
Beste sympathisanten en lieve bezoekers,

Tja, idd, normaal gezien wordt er niet uitgebreid gespeecht 
op een opendeurdag, maar ik, en dit in naam van de hele 
Raad van Bestuur ga dat nu wel eens doen en dit om 
verschillende redenen. 

Zoals jullie intussen wel weten, organiseerde Kunst(h)
art vzw tijdens de periode van de WAK (Week van de 
amateurkunsten) een DOE-weekend, namelijk “The making 
Of”. 

Tijdens dit doe-weekend van 29 en 30 april 2017 kon éénieder 
die zich inschreef proeven en genieten van verschillende 
workshops.

Deze workshops varieerden van aquarelschilderen, etsen, 
keramiek, waarnemingstekenen, modeltekenen tot 
snelschetsen.

En … het werd een top-weekend !!!!

Elke cursist ging met een blij en gelukkig hartje huiswaarts, 
met in de hand een mooie zelf gemaakte aquarel, schets, 
ets, of tekening.

Alleen de keramisten moesten een beetje geduld 
uitoefenen. Hun werkjes werden deze week gebakken. Zij 
kunnen bijgevolg vandaag hun kunstwerkje bewonderen én 
meenemen.
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Vandaag is het opendeur-weekend gestart, het tweede luik 
van onze WAK-organisatie. U kan de fototentoonstelling 
over het DOE-weekend komen bezichtigen en u kan een 
bezoek brengen aan de verschillende ateliers van Kunst(h)
art vzw. Er worden bovendien tal van demonstraties en 
rondleidingen gegeven.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om graag, 
heeeel graag zelfs, de vele vrijwilligers hartelijk te bedanken 
om van deze 2 weekends een feest te maken.

Onbaatzuchtig en met volle overgave geven zij het beste 
van zichzelf.

Bedankt Léonel, Anouk, Marcel, Rietje, Giséla, Sven, 
Jacqueline, Rosette, Pascal en Ellen.

JULLIE ZIJN TOP!!!!!

Na dit meer officiële gedeelte, (ja toch?) zou ik graag iemand 
heel speciaal op het matje willen roepen. Want ik wil, 
vandaag op dit open feest, eens duidelijk en klaar zeggen 
wat er op mijn lever ligt.

Tja, oh wie, oh wee zou dit mogen wezen ?

Ja, jij, juffrouw Anouk, Mevrouw Van Overbeke, kom maar 
eens hier bij mij lekker op de mat staan.

1. Een eerste punt waarom ik juist JOU hier bij mij roep, 
is dat ik – en samen met mij, de hele ploeg Kunst(h)arters 
– JOU, Anouk, van ganser harte wil bedanken voor je 
reeds jarenlange, tomeloze, belangloze, vrijwillige inzet 
om Kunst(h)art te maken tot wat Kunst(h-art is: een 
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warm, heerlijk nest, een tweede thuis waar verstand en 
onnozelheid hand in hand gaan.

Jij doet al jaaa’aaren de administratie, de organisatie van 
de vele evenementen en dit vol overgave, dol-enthousiast, 
steeds met nieuwe en originele ideeën.

Nu Ellen en ikzelf jou een handje toesteken, besef ik pas 
hoeveel werk jij verrichtte.

Jij zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid, jij doet 
zoooo waan-, waanzinnig veel. 

Jij zorgt voor ons blij gemoed, steeds met een vriendelijk 
woord, een knuffel, een lieve attentie, een simpel 
schouderklopje. En dat doet wonderen met een mens.

• Ik heb jou, dank zij Kunst(h)art vzw, een tiental jaren 
geleden, leren kennen; een warme, heerlijke persoonlijkheid;  
een vriendin voor het leven. Dank je wel, Anouk.

• Ik heb jou als een dol-enthousiaste, fantastische, 
fantasierijke lesgeefster leren kennen. Geen vraag, geen 
probleem van je cursisten is je té veel.

• Ik heb jou ook als volleerde, rasechte actrice leren 
kennen, als Claire, je personage, in smakelijk Gents en mét 
een memorabele gezichtsmimiek.

MAG IK JE VOOR AL DEZE VOORRECHTEN, LIEVE ANOUK, 
LIEVE SCHAT, BEDANKEN IN ONS ALLER NAAM.

Jij verdient een daverend applaus !!!!

! Edith &  Anouk
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2. Een tweede reden waarom ik je op het matje roep, 
Anouk, is omdat dit een voor jou speciale dag is. Vandaag 
ben jij JARIG.

         Vandaag ben jij exact 20 jaar jonger dan ik. En zie je ……   
hiermee heb ik niks verraden.

Ik, of beter gezegd, wij allemaal wensen je een fantastisch, 
formidabel, megacool, nieuw levensjaar toe.

Het leven is niet altijd eerlijk en alleen maar rozengeur en 
maneschijn. Maar ik wens jou al het geluk en de liefde toe, 
rust in je hoofdje én vooral een goede gezondheid.

Ik hoop vurig dat een paar van je dromen en je wensen in 
vervulling mogen gaan.

KORTOM, IK WENS JE “DE HEMEL OP AARDE”, sàmen met je 
dierbare familie.

Lieve Anouk, kijk eens diep in mijn ogen…… je bént reeds een 
bloem, mooi en fris, met deze kleine attentie zal je ook nog 
eens ruiken als een bloem…. En alsof het nog niet “bloem-
melig” genoeg is, krijg je er ook nog een boeket bloemen 
bovenop.

3x hieperdepiep voor onze jarige, dikke knuffel en 3 
verjaardagszoenen.

! Edith &  Anouk
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Onder de begeleiding van enkele studenten van 
de Arteveldehogeschool ontdekten de kinderen 
en hun leerkracht Patrick Schuddinck van het 3de 
leerjaar van de Basisschool De Wijze Boom, op 
vrijdag 12 mei, de artistieke en creatieve wereld 
van Kunst(h)art vzw.

Een heleboel nieuwsgierigen kwamen eerst 
schoorvoetend over de atelierdrempel maar 
onder de geruststellend blik en bemoedigende 

woorden van Léonel voelde iedereen zich algauw 
thuis bij Kunst(h)art.

In de grote zaal konden de jongsten proeven van 
wat voor verrassende resultaten blindtekenen 
kan opleveren en een rondleiding doorheen 
alle ateliers bood een bredere blik op wat voor 
disciplines men zoal in de beeldende kunst kan 
volgen.

“Klein begonnen is half gewonnen”

Meer foto’s op de website van de school: http://
bsdewijzeboom.be/foto-album/index.php?/
category/123

De Wijze Boom
OP BEZOEK

! &  Anouk

Terug naar overzicht
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“Place Du Tertre” in organisatie 
van De Culturele Collega’s

Ook Kunst(h)art vzw 
was van de partij

Op zondag 4 juni organiseerden De Culturele Collega’s 
van de Stad Gent een artistiek “Place Du Tertre” 
onder de Gentse Stadshal.

Onder de Stadshal
PL ACE  DU  TERTRE

In Franse sfeer
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Op uitnodiging was ook Kunst(h)art vzw van de partij. 
Dit evenement voor jong en oud ten voordele van vzw 
Uilenspiegel lokte heel wat nieuwsgierigen naar de 
hal. Wij wensen De Culturele Collega’s te bedanken 
voor de uitnodiging en samenwerking.

! &  Anouk

Terug naar overzicht
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Op vrijdag 16 juni mocht Kunst(h)art vzw 
16 collega’s van het lokaal dienstencentrum 
“De Regenboog” ontvangen voor het 
verzorgen van een schildersworkshop 
tijdens hun teamdag. 

Toen de deelnemers bij hun binnenkomst 
ontdekten dat ze elk hun portret zouden 
gaan schilderen was zowel verrassing als 
ongeloof van hun gezichten af te lezen. 
Eenmaal aan de slag kon je algauw de 
spreekwoordelijke muis in de zaal horen lopen. En de resultaten waren verbijsterend en 

bovendien gelijkend. Mits nog enige afwerking 
kunnen de schilderwerken binnenkort afgehaald 
worden en zullen ze prijken in de gang van 
het dienstencentrum te Gent, in de Lucas De 
Heerestraat.

Proficiat 
aan alle deelnemers!

Portretten schilderen
I N  T E A M V E R B A N D
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Wij bedanken Hilde Branteghem, maatschappelijk 
werkster bij het OCMW Gent en bovendien lid van 
Kunst(h)art vzw, voor het voordragen van onze 
vereniging. Het was voor Kunst(h)art vzw een 
hele eer om de teamdag van “De Regenboog” 
te mogen verzorgen.

Dixit Hilde Branteghem:

“Dag Anouk, Eerst en vooral willen we jou, Leonel 
& Ellen echt bedanken voor de sympathieke 
ontvangst en de professionele begeleiding. Deze 
ochtend werd deze teamdag als heel positief 
geëvalueerd. (…)”

! &  Anouk

Terug naar overzicht
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Eind april 2017 kreeg Kunst(h)art vzw 
de vraag van school “Wonderwijs”, te 
Destelbergen, om twee muren van de 
speelkoer te beschilderen naar het thema 
“Vergroening”. Eén van de twee muren zal 
later dienst doen als klimmuur. 

Beschildering van klimmuur
I n  e e n  g r o e n  j a s j e
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Kunst(h)art vzw maakte een ontwerp en startte 
op zondag 18 juni met het opzetten van de 
lijntekening. De eerstvolgende dinsdag reed 
Anouk met de cursisten van het avondatelier 
‘Acrylschilderen’ richting Destelbergen en 
werden de eerste kleuren op de muren gezet.

Op maandag 3 juli werden de laatste 
penseelstreken gezet. Met tevredenheid blikken 
we terug op dit project en de samenwerking met 
de school die ons hartelijk ontving.

Bedankt aan iedereen die vol 
enthousiasme meewerkte!
Dank aan de school voor het 
in Kunst(h)art vzw gestelde 
vertrouwen.
Wij hopen dat de kinderen er veel plezier aan 
beleven en we komen zeker een kijkje nemen 
eens de klimmuur volledig klaar is en de kinderen 
grote hoogtes bereiken.

! &  Anouk

Terug naar overzicht
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Terug naar overzicht

Marcel Reynaert
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Léonel: Hoe ben jij bij Kunst(h)art vzw terechtgekomen, 
Sven?
Sven: Via, via eigenlijk. Ik vernam dat Kunst(h)art vzw 
een open atelier was met een warm hart én een  sterk 
sociaal doel. Dat sprak mij onmiddellijk aan. Ik ben 
altijd al geboeid geweest door het sociale aspect 
van de samenleving. Van kleinsaf was ik actief in de 
jeugdbeweging en later heb ik ook vrijwilligerswerk 
verricht bij Poverello.
Een bezoek aan Kunst(h)art vzw zorgde ervoor dat ik 

Sven De Bie
Sven is decorateur en schilder en 
gepassioneerd door alles wat met 
kunst te maken heeft.
Op een zonnige zaterdagvoormiddag 
nemen Sven en ik even de tijd voor een 
relaxte babbel. Sven is mede-bestuurslid 
van Kunst(h)art vzw en was hoofdsponsor 
van ons evenement “All by myself”. 
Wie is deze man precies? Wie hem nog niet 
kent: we laten u graag kennis met hem maken. 

Sven en ik nemen er een kopje koffie bij en 
nemen plaats op het terras aan Kunst(h)art.

meteen verkocht was, bij wijze van spreken. 
De combinatie van het artistieke en het sociale 
zorgde ervoor dat ik me direct engageerde om 
mee te werken. En ik werd vriendelijk onthaald.

Léonel: Dat eerste bezoek is straks al vier jaar 
geleden, Sven. De tijd vliegt, hé. Je spreekt 
over de aantrekkingskracht tot het artistieke. 
Kunst interesseert jou dus. Ook actief?
Sven: Kunst heeft me altijd al weten te boeien. 
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Kunst, geschiedenis, architectuur,… Schitterend! 
Ik laat mijn hart spreken. Zo heb ik ook geen 
voorkeuren in de kunst. Zowel klassieke als 
moderne, hedendaagse kunst kan me beroeren. 
Kunst is heel persoonlijk en ik vind dat goed zo. 
Naast dat persoonlijke kan kunst volgens mij ook 
gemeenschappelijke problematieken aankaarten. 
Kunst kan in die zin een stempel drukken en dus 
een sociaal doel hebben. Fantastisch vind ik dat!
Zelf ben ik ook wel ‘actief’ bezig met kunst. Ik heb 
me vroeger gewaagd aan het proberen maken 
van schilderijen. Nu zou ik dat graag opnieuw 
doen. Misschien heeft de neef van mijn vader, 
Erwin De Bie (professioneel kunstschilder) me daar 
onbewust weten toe aan te zetten? Wie weet… 
De ervaringen die je opdoet als kind zijn heel 
belangrijk.
Momenteel ben ik vooral bezig met decoratieve 

schilder is. Mijn grootvader, langs mijn moeders 
zijde, is destijds gestart met een decoratiebedrijf. 
Daarna trad mijn vader in de voetsporen van zijn 
schoonvader en ik in die van mijn vader. Maar dat 
is nog niet alles. Ik heb daarnaast nog twee nonkels 
en een neef die hetzelfde beroep hebben. Een 
beroep dat we allemaal met veel liefde uitoefenen. 
We delen onze ervaringen en kennis. 
Dat is mooi. 
Léonel: Dat is zeker mooi! Jij bent dus 
beroepsmatig veel met kleuren bezig en met 
interieur?

schildertechnieken in functie van mijn job, 
decorateur en schilder ben ik van beroep. Als je de 
decoratieve schilderkunst in Italië bekijkt dan kan 
ik daar zo bij wegdromen. Ja, kunst mag gerust in 
combinatie gebracht worden met mijn beroep.

Léonel: Vertel eens wat meer over jouw job, 
Sven.
Sven: Mijn job is eigenlijk ook een beetje 
geschiedenis. Ik vorm de derde generatie binnen 
onze familie die zelfstandig decorateur en 
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Sven: Ja, inderdaad. Kleuren zijn heel belangrijk 
in mijn job en dus ook in een interieur. Ik wil de 
mensen bij wie ik werk graag een thuisgevoel 
geven en kleuren helpen daarbij. Zo creëer ik 
telkens een band met mijn klanten en probeer ik 
als het ware in hun hart te kijken. Wat is de wens 
van de klant? Ik geef de klant professionele raad 
en stuur bij. Dat geeft mij veel voldoening. Ik hou 
ervan om mensen blij te maken.
En op vlak van interieur restaureer en renoveer 
ik meubelen. Nog een passie van mij! Oude 
meubelen kunnen prachtig worden opgeknapt! 
Hout is een levend en hartverwarmend materiaal. 
Ik hou ervan.

Léonel: Je zit ook in het bestuur van Kunst(h)art 
vzw. Is dat allemaal wat te combineren?
Sven: Ik doe mijn best en ik investeer graag tijd 

ingetreden (zegt Sven met een kwinkslag). Maar 
ik lust wel een abdijbiertje, hoor! Dus toch nog 
een beetje een “paterke”.

Léonel: Heb je Kunst(h)art vzw ondertussen zien 
veranderen?
Sven: Ja, dat mag ik wel zeggen. Er zijn ondertussen 
moeilijke beslissingen genomen en de vereniging 
is sterk gegroeid. We hebben een mooie balans 
weten te vinden terwijl we grensverleggend 
bezig waren en nog bezig zijn. Om dat te kunnen 

in een vereniging als Kunst(h)art vzw, die in 
wezen hetzelfde doel heeft als ik, mensen 
blij maken, mensen een thuisgevoel geven. 
Zo vind ik het onder andere ook mijn taak om 
de jonge generatie aan te spreken en warm te 
maken voor deze vereniging. De continuïteit van 
een prachtige vereniging als Kunst(h)art vzw 
dient verzekerd te worden. Ik ben dan ook vol 
enthousiasme toegetreden tot de bestuursraad. 
Het was precies een roeping (Sven lacht terwijl 
hij dit zegt). Serieus, hé?! Mijn grootmoeder zag 
me zelfs als een echt “paterke”. In ben maar niet 
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is er stabiliteit nodig. We weten uit ons cocoon 
te treden. Het is geen eenvoudige werking. Dat 
wordt vaak onderschat. Er komt veel bij kijken.
Ik heb ook al veel geleerd bij Kunst(h)art vzw. 
De mix aan mensen die men hier weet samen te 
brengen en weet te laten samenwerken is niet 
evident. Toch slaagt Kunst(h)art vzw daar in! Dat 
is de grootste pluim die ik Kunst(h)art vzw kan 
geven. In een multiculturele en pluralistische 
samenleving als vandaag is de werking van deze 
vereniging een echt voorbeeld. De vereniging is 
heel toegankelijk en iedereen voelt zich er oprecht 
welkom! En men heeft er “oor” voor elkaar. Het is 
onze boodschap om dit door te vertellen.

! Léonel &  Sven

Mond-aan-mond-reclame is belangrijk. Zo is dat 
ook belangrijk in mijn beroep.

Léonel: Amai, van een enthousiast ambassadeur 
van Kunst(h)art gesproken! Bedankt voor 
deze mooie woorden aan het adres van onze 
vereniging, Sven. Je bent een gepassioneerd 
persoon. 
We drinken samen nog een koffietje en 
genieten…
Bedankt, Sven! 

FLYER2016sdb.indd   1 11/03/2016   10:42:23



Kunst(h)art vzw     Wolterslaan 16     9000 Gent     09 228 70 21     kunsthart@telenet.be     www.kunst-h-art.be

Kunst(h)art vzw © Alle rechten voorbehouden

24/ 37

Juni 2017
Jaargang 9 - Nr. 2

ATELIER IN DE KIJKER

Juni 2017
Jaargang 9 - Nr. 2

Terug naar overzicht

 Anouk
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O O I E VA A R S  G E S P O T
Kunst(h)arters Malanka, Mieke 
en Marjolein werden onlangs 
trotse mama. Wij wensen de 
ouders langs deze weg nog een 
dikke proficiat! 

“Steeds een wonder, altijd 
bijzonder”

Terug naar overzicht
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Tijdens de Gentse Feesten vormen tal van 
enthousiaste kunstenaars de Groentenmarkt om 
tot een heuse kunstenmarkt.

Ook Kunst(h)art vzw is van de partij! Wil je 
een leuke attentie kopen, een mooi kunstwerk 
aanschaffen of jouw portret laten tekenen? De 
Groentenmarkt is dan dé plaats om te zijn!

Vanaf zaterdag 15 juli t.e.m. zondag 23 juli, 
telkens van 13 uur tot 19 uur.

Héél graag tot ziens!

Meer info: 
https://gentsefeesten.stad.gent/nl/day/15/het-
gents-openluchtatelier-3452

Voor de Kunst(h)arters: de ateliers zijn open 
gedurende de Gentse Feesten.

GENTSE FEESTEN EDITIE 2017
HET GENTS OPENLUCHTATELIER
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In november is het weer zover: de jaarlijkse 
groepstentoonstelling van Kunst(h)art vzw.

Dit jaar stellen we tentoon onder het thema “Begeerte”.

Alle leden van Kunst(h)art vzw kunnen kosteloos deelnemen.

Op vrijdag 8 september, om 18.30 uur is er een info-avond 
voor alle leden betreffende deze tentoonstelling. 

Wie ondertussen al vragen heeft kan die gerust stellen aan 
zijn of haar atelierverantwoordelijke.

De inschrijvingsformulieren zullen bij Léonel in het 
schildersatelier (lokaal 1) klaarliggen vanaf vrijdag 30 juni 
2017.

 

Alvast veel succes gewenst!

GROEPSTENTOONSTELLING BEG EERTE

Belangrijke data op een rijtje:

Vr  8/09  =  Info-avond over de groepstentoonstelling. Aanvang: 18.30 uur. Duurtijd: +/- 1 uurtje. 
Do  12/10  =  Laatste dag om het deelnameformulier in te dienen. Voor elk deelnemend werk dient een   
   volledige fiche ingevuld te worden. 
Vr  27/10  =  Voor zij ZONDER EIGEN VERVOER van hun werk naar Hof van Ryhove -> Laatste dag om werken in  
   te dienen op Kunst(h)art. (beschermend ingepakt én alles hangklaar gemaakt, aub!) 
Di  31/10  =  Voor zij MET EIGEN VERVOER van hun werk naar Hof van Ryhove -> ENIGE dag om werken in te  
   dienen in het Hof van Ryhove. 
   (beschermende verpakking terug meenemen naar huis  én werken hangklaar, aub!) 
Vr  3/11  =  Openingsreceptie. Aanvang: 19 uur

Vanaf zaterdag 4 november t.e.m. 19 november is de tentoonstelling dagelijks open van 10 uur tot 18 uur
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Tekenen naar levend model 
van 18.30 uur tot 24 uur
Inschrijven is noodzakelijk. 
Betaald = ingeschreven.
Inschrijven EN betalen vóór 26/07/2017!

Per overschrijving betalen op rekeningnummer:
BE 55 9796 1774 8444 / BIC ARSP BE 22,
met de vermelding ‘Nacht van het Model + uw 
naam’
Dit evenement is enkel toegankelijk voor 
ingeschreven deelnemers die 18 jaar zijn of ouder.
Het aantal deelnemers is beperkt! (Max. 25 
deelnemers)

NACHT VAN 
HET MODEL

Er worden géén deelnamegelden terugbetaald bij afwezigheid. Annuleren van de inschrijving moet per e-mail gebeuren, minstens 5 werkdagen 
voor de aanvang van het evenement. Voor de annulatie wordt een administratieve kost van 10,- euro aangerekend. Het resterende bedrag van de 
inschrijvingsdeelname wordt aan u teruggestort.

DEELNAMEBIJDRAGE:
€ 20,- voor leden / € 30,- voor niet-leden
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Programma van de avond:
Elke deelnemer ontvangt bij binnenkomst een 
persoonlijke stempelkaart voor de consumpties 
tijdens de pauzes van elke tekensessie. (Deze 
kaart is niet geldig tijdens de pauze tussen de 2 
tekensessies en na afloop van de 2de tekensessie.)
Ontvangst met welkomstdrankje (glaasje cava of 
fruitsap) en versnaperingen: 18.30 uur

Eerste tekensessie:
• Start: 19 uur
• Van 20 uur tot 20.15 uur:

Pauze met een wijntje, plat water,   
spuitwater, limonade of cola (met 
persoonlijke consumptiekaart)

• Hervatten: 20.15 uur
• Einde: 21.15 uur
Tussen de 2 tekensessies is de bar open. 
Consumpties zijn dan te betalen.

Tweede tekensessie:
• Start: 21.30 uur
• Van 22.30 uur tot 22.45 uur:

Pauze met een wijntje, plat water, 
spuitwater, limonade of cola (met 
persoonlijke consumptiekaart)

• Hervatten: 22.45 uur
• Einde: 24 uur
Na de tekensessies blijft de bar open tot 24.30 
uur. Consumpties zijn dan te betalen.

Alcoholgebruik is tijdens de tekensessies niet toegelaten, 
dus geen dranken in de lesruimte.

Uit respect voor de medetekenaars, de lesgevers/
begeleiders en uiteraard voor de modellen, wordt 
dronkenschap niet getolereerd.
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Meer informatie:
www.kunst-h-art.be
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Unieke weekendcursus!

Meer informatie:
www.kunst-h-art.be 
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www.kunst-h-art.be 

Deze cursus is ideaal voor wie wil 
leren tekenen of wil opfrissen vanaf 
het begin. Gaandeweg zal u versteld 
staan van de resulaten die u boekt.
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NIEUWE CURSUS

Meer informatie:
www.kunst-h-art.be 

Voor iedereen die nieuwe 
technieken wil aanleren 
of kennis betreft teken- 
en schildertechnieken wil 
opfrissen.
Kunnen tekenen is een 
voordeel. Wie absoluut nog 
niet heeft getekend raden we 
eerst de cursus basistekenen 
aan.
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Meer informatie:
www.kunst-h-art.be 
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Meer informatie:
www.kunst-h-art.be 
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Meer informatie:
www.kunst-h-art.be 
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ZOEKERTJES

In- en uitschrijvingsprocedure
Ken je iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wenst te ontvangen? 
Zich inschrijven voor ontvangst van deze elektronische nieuwsbrief is gratis en kan gebeuren per 
e-mail. Mail ons gewoon door dat je interesse hebt in onze nieuwsbrief en vermeld het e-mail-
adres waarop je deze wenst te ontvangen. Mail naar: kunsthart@telenet.be
Wens je deze tweemaandelijkse nieuwsbrief niet meer te ontvangen?  
tuur dan tijdig een e-mail naar ons met de vermelding dat je in de toekomst 
geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Vermeld het e-mailadres waarop de 
nieuwsbrief toekwam. Mail naar: kunsthart@telenet.be

Bezoek onze website voor meer info: 
w w w. ku n s t- h - a r t . b e

Juni 2017
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Vragen, 
opmerkingen, 
suggesties,...?
Deel ons deze gerust mee! Bel, 
schrijf, mail of spring eens binnen.

( 09 228 70 21 
Wolterslaan 16, te 9000 Gent 
kunsthart@telenet.be

Zoek je iets of heb je wat aan te bieden? (liefst kunstzinnig gerelateerd) Laat het 
ons weten! Kunst(h)art vzw plaats het graag en kosteloos in haar nieuwsbrief.

1. Naakt poseren:
Kunst(h)art vzw geeft op regelmatige basis lessen in modelte-
kenen en is daarvoor voortdurend op zoek naar gemotiveerde 
mannelijke en vrouwelijke modellen. 
Email: kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21 (van maandag tot 
vrijdag, vanaf 13u tot 18u)

2. Kunstboeken en - tijdschriften

Wilt u meehelpen om de bibliotheek van Kunst(h)art vzw groter te 
maken? Alle tijdschriften en boeken over kunst zijn welkom!

Email: kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21 (van maandag tot 
vrijdag, vanaf 13u tot 18u)

Terug naar overzicht


