2013
activiteiten kalender

Kunst- en erfgoedcentrum

HOFKE van
chantraine

Het Hofke stelt voor...
13 tot en met 21 april 2013
Tentoonstelling Lieve De Weert

27 en 28 april 2013

Week van de Amateurkunsten (WAK)
Thema: Natuurtalent

4 tot en met 26 mei 2013

Tentoonstelling Stemmen in mijn oor

31 mei, 1 en 2 juni 2013

Driedaags muziekfestival Goezot in ’t Hofke

18 augustus 2013

Jazzpicknick in de tuin van het Hofke

7 tot en met 15 september 2013

M_____ (Marjolijn De Troeyer), Hardies (Sven Hardies)
en Marc (mox) Carpentier

21 en 22 | 28 en 29 september 2013
Kempart

5 tot en met 27 oktober 2013
Philip Aguirre y Otegui

15 tot en met 24 november 2013
Schilderatelier Alla Prima

december-januari 2013 - 2014
Eindejaarstentoonstelling

Kunst- en erfgoedcentrum
Hofke van Chantraine vzw
Kerkstraat 46 | 2360 Oud-Turnhout
T + 32 14 47 94 94
F + 32 14 65 25 18
info@hofkevanchantraine.be
www.hofkevanchantraine.be

Lieve De Weert

Tentoonstelling
Lieve De Weert
13 tot en met 21 april 2013

Lieve De Weert is master in de Germaanse filologie.
Ze heeft haar loopbaan als lerares in het Heilig Graf voltooid.
Naast haar passie voor het woord,
droeg ze ook de beeldende kunst in haar hart.
Op latere leeftijd begon ze zodoende aan
een cursus tekenen in de academie van Arendonk.
Nadien volgde ze schilderen in de academie van Turnhout,
waar ze momenteel in het eerste specialisatiejaar zit.
Ze doorliep dus het hele parcours en begon gaandeweg
een heel eigen stijl te ontwikkelen.
Vandaag staat ze er als een kunstenares met een visie
en vooral met een terugblik op tal van experimenten.
Haar tentoonstelling is een reis doorheen haar verleden
met een knipoog naar haar toekomst.

Openingsuren:
Za 13 april: 10 tot 17 uur
Zo 14 april: gesloten
Ma, di, wo, do, vr (15 tot 19 april): 13.30 tot 17 uur
Za 20 en zo 21 april: 10 tot 17 uur

WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN
OUD-TURNHOUT
27 & 28 APRIL 2013
VAN 10 TOT 17 UUR

www.oud-turnhout.be

Week van de Amateurkunsten (WAK)
Thema: Natuurtalent
27 en 28 april 2013

Op 27 en 28 april tijdens de Week van de Amateurkunsten,
krijgen (amateur)kunstenaars een nooit gezien forum.
Het is voor hen het moment bij uitstek om aan
het grote publiek te tonen wat ze in hun mars hebben.
Het thema in 2013 luidt “Natuurtalent”.
In Oud-Turnhout kan je tijdens het WAK-weekend genieten
van diverse kunstvormen op verschillende locaties:
jazzmuziek, gedichten, schilderkunst, cartoons,
kalligrafie, keramiek, patchwork en beren,
letterkappen en nog veel meer…
Deelnemende kunstenaars:

• C
 hristianne De Nil, Kunstkring Gagel en tekenacademie
(G.C. de Heischuur, Schuurhoven 2)
• Rudy Thijs, Louis Cuylaerts, May Wils, Suzy Crols, Rita Helsen,
Hilde Diricks en Peperbus vzw (Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46)
• Wannes speelt Jazz en jamsessies, poëzieautomaat (Sus Van de Leest,
Tom Driesen, Wim Paeshuyse, Wouter van Peer), Leo Van Geirt, Rik Vermeiren
(Jeugdcentrum Zweepes Ven, Oude Arendonkse Baan 73)
• In eigen atelier: Rita Mariën (Werkendam 68), Michel Spaepen (Draaiboom 90),
Jozefien Coppens (Draaiboom 88), Maria Fleerackers (Korenbloemstraat 50),
Hildegarde Matheussen en keramisten (Warande 29)
Een fietsroute, verkrijgbaar in de gemeentelijke gebouwen en ter plaatse bij
de deelnemende kunstenaars, verbindt de diverse locaties met elkaar.

Openingsuren:
Za en zo: 10 tot 17 uur
www.wak.be

Stemmen

in mijn

oor

Tentoonstelling
Stemmen in mijn oor
4 tot en met 26 mei 2013

Het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
en Peperbus vzw slaan de handen in elkaar
voor een ambitieus nieuw project waarin
verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten.
Oud-Turnhouts musicus, dichter en houder van
de cultuurprijs Kris Flameng gaf onlangs de bundel
‘Laat Licht’ uit. Deelnemende kunstenaars werd gevraagd om
zich te laten inspireren door het boek, een gedicht, een woord,
een zin, een gevoel, de sfeer,…
Deze inspiratie kan in direct verband staan
met het boek of ontstaan zijn vanop afstand.
Meer dan 40 kunstenaars werken mee aan deze tentoonstelling.

Omkaderende activiteiten:
• G
 raffiti performance
Zaterdagnamiddag 4 mei gaat Stijn Bastianen aan de slag met
de dichtbundel ‘Laat Licht’ tijdens een live graffiti performance in
de tuin van het Hofke. Stijn Bastianen woont en werkt in Antwerpen
en behaalde een Master in de Schilderkunst en een Master in
Vrije Grafiek aan de Academie van Antwerpen.
• P
 oëzieavond
Op 11 mei om 20 uur vindt er een poëzieavond plaats met
optredens van woordkunstenaars, theatermakers en musici,
die zich eveneens lieten inspireren door de dichtbundel ‘Laat Licht’.

Openingsuren:
Vr en za: 13 tot 17 uur
Zo: 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
Tijdens de week: op afspraak
www.peperbusvzw.be
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LOCATIE: HOFKE VAN CHANTRAINE, KERKSTRAAT 46, OUD-TURNHOUT – INFO & TICKETS: WWW.GOEZOT.BE

VRIJDAG: VVK: €18 – KASSA: €22 • ZATERDAG: VVK: €15 – KASSA: €20 – GRATIS VOOR KINDEREN TOT 15 JAAR • ZONDAG: VVK: €10 – KASSA: €15 – GRATIS VOOR KINDEREN TOT 15 JAAR • WEEKENDTICKET: €35

Driedaags muziekfestival
Goezot in ’t Hofke
31 mei, 1 en 2 juni 2013

Het eerste weekend van juni kan je
naar goede gewoonte weer genieten
van een portie steengoede muziek
in de gezellige tuin van het Hofke.
Een ideale omgeving om
Rootsmuziek te laten klinken!
Gezelligheid met hedendaagse en ouderwetse klanken,
waar je moeilijk aan kan weerstaan.

Openingsuren:
31 mei, 1 en 2 juni 2013
www.goezot.be

Jazzpicknick
in de tuin van het Hofke
18 augustus 2013

Wat kan er zaliger zijn dan een mooi plekje,
prachtige jazzmuziek, een heerlijk zonnetje en
ondertussen genieten van een overheerlijke
picknick? Breng zelf je picknickmand mee
en/of geniet van (h)eerlijke zomerse hapjes
en drankjes in onze sfeervolle zomerbar.
Met een ruim aanbod aan workshops,
wandelingen, enz. voor het hele gezin.
Een organisatie van Jazzkitchen,
Cultuurpromotie, Hofke van Chantraine vzw,
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
Fairtrade groep, dienst milieu,
duurzaamheid en mobiliteit Oud-Turnhout.

Openingsuren:
11 tot 20 uur

Sven Hardies

Marc Carpentier

Marjolijn De Troeyer

Tentoonstelling

M_____ (Marjolijn De Troeyer), Hardies
(Sven Hardies) en Marc (mox) Carpentier
7 tot en met 15 september 2013

Marjolijn De Troeyer pikt als moeder van 3 kinderen de passie weer op
die ze na haar opleiding beeldende kunsten en fotografie had verloren.
Na een turbulente periode schakelde ze over naar een iets kalmere
periode waarin voornamelijk portretten aan bod komen.
Elk gezicht heeft iets uniek en de ziel die erachter schuilt
komt vaak harder over dan mensen zelf realiseren.
Het flagrant kleurgebruik van de twee periodes staat in
schril contrast met elkaar; de turbulente periode gaat gepaard
met harde kleuren, zwarte achtergronden en zware beelden.
De tweede periode noemt ze zelf de witte periode,
hierin is wit de hoofdkleur met nauwelijks bijkleuren en zachtere thema's.
Sven Hardies is een grafisch ontwerper die studeerde aan
de Academie van Schone Kunsten. Hij schildert op doek
en karton met acryl of met een mix van allerlei media.
De beelden vinden hun ontstaan uit herinneringen van gebeurtenissen
die een invloed hebben gehad in zijn leven. De figuren en portretten
worden verenigd met poëzie, songteksten en citaten die ook dikwijls
letterlijk aanwezig zijn als tekst, zij het vaag als ornament en staan symbool
voor wat goed was en slecht, voor wat had moeten zijn.
Het zijn boodschappen, soms ludiek bedoeld,
maar ook welgemeende levenslessen.
Marc Carpentier (mox) maakt acrylschilderijen op hout en canvas.
Zijn werken zijn subjectieve portretten, geïsoleerd uit hun omgeving
maar bevangen in de gelijkenis van de ruimte tussen de dingen.
Broos, intimistisch, als ongrijpbaar beeld met
een ontastbare blik van oorspronkelijkheid en Sehnsucht.
De trivialiteit van tijd en ruimte schemert de associatieve herkenning
weg door middel van sterk gekadreerde composities.
Met dunne verfstreken en transparant coloriet probeert hij de toeschouwer
te confronteren met de grenzen van materie en betekenis door
een gefixeerd en traag (intimiderend) spiegelbeeld. Niets is wat het lijkt.

Openingsuren:
Wo, do, vr: 13.30 tot 17 uur
Za en zo: 13.30 tot 18 uur

Tentoonstelling
Kempart

21 en 22 | 28 en 29 september 2013

KempARt, de kunstroute in en rond Turnhout,
vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 en 28 en
zondag 22 en 29 september.
Deze biënnale is aan de vijfde editie toe,
en de vorige edities leren ons dat dit
culturele evenement een overweldigend succes is.
Zowel in eigen ateliers als in publieke tentoonstellingsruimten
zullen beeldende kunstenaars het ruime publiek ontvangen en
hen wegwijs maken in de wereld van hedendaagse kunst.
Volgende kunstdisciplines komen aan bod: schilderen, tekenen,
beeldhouwen, boetseren, keramiek, fotografie, kalligrafie,
textielkunst, juweelontwerp, conceptuele kunst, collages,
assemblages enz.
Een organisatie van De Scherf vzw
i.s.m. Peperbus vzw

Inkom: gratis
Folders: verkrijgbaar bij alle deelnemers, Hofke van Chantraine Oud-Turnhout,

Theobaldus Kunsthuis Turnhout, Forumzaal Würth Turnhout, Museum Jan Vaerten
Beerse en in alle VVV kantoren
www.kempart.be | Griet Mertens (0476 59 89 07)

Philip Aguirre y Otegui

Tentoonstelling
Philip Aguirre y Otegui
5 tot en met 27 oktober 2013

Philip Aguirre y Otegui is een Belgische kunstenaar
van Baskische afkomst. Hij is gepassioneerd door de
kunstgeschiedenis en houdt van de fysieke aspecten
van beeldhouwkunst. Zijn beeldhouwwerken, tekeningen
en schilderijen hebben een uitgesproken geëngageerd
en humanistisch karakter.
Voor de gemeente Oud-Turnhout creëerde hij een kunstwerk
ter nagedachtenis van de overleden sp.a-politicus
en voormalig Euro-commissaris Karel Van Miert.
Het beeld in brons (6m hoog) stelt een boom voor,
waar op een tak een man in de verte tuurt.
Het kunstwerk kreeg een plaats in het parkje op
de hoek van de Steenweg op Ravels en Polderstraat.

Openingsuren:
www.philipaguirre.be

Schilderatelier Alla Prima

Schilderatelier
Alla Prima

15 tot en met 24 november 2013

Schilderatelier Alla Prima werd opgericht in 2006
door een 9-tal afgestudeerden van de Turnhoutse Academie
voor Schone Kunsten, afdeling Schilderkunst.
Na de opleiding kozen zij ervoor samen te blijven schilderen.
Inmiddels telt de vereniging 13 enthousiaste leden.
Zij komen elke 3 weken bijeen in een geschikte ruimte
in Turnhout om een gehele dag te schilderen en
elkaars werk te bekijken en te bespreken.
Elke twee jaar houden zij in Turnhout of omgeving
een expositie van hun nieuwste werken.
De werken zijn heel divers, van figuratief tot lyrisch abstract,
van klein tot groot formaat, voornamelijk in olieverf.

Openingsuren:
Alle dagen van 13 tot 17 uur
www.atelierallaprima.com

Eindejaarstentoonstelling 
in ’t Hofke
December - januari 2013 - 2014

Naar goede gewoonte kan je tijdens de
eindejaarsperiode in het Hofke terecht voor
de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling.
In 2012 werden het Hofke en Bezoekerscentrum
Landschap De Liereman ingepalmd door
De Lieremanschilders en hun prachtige
landschappen.
Wat het thema in 2013 zal zijn,
houden we nog even stil.

Dit programma kan in de loop van het jaar
nog wijzigen of uitbreiden.
Neem daarom regelmatig een kijkje op
www.hofkevanchantraine.be of teken op de homepage
in op de nieuwsbrief. Zo word je regelmatig op de
hoogte gehouden van de verschillende initiatieven.

Bezoek het Hofke ook eens op www.facebook.com!

