Tentoonstelling
To Walk

13 t/m 28 februari 2016

openingsuren:
di t/m zo: 14 tot 17 uur
toegang gratis

De weg naar de essentie – een parallel tussen
grootvader en kleindochter.
De tentoonstelling biedt een overzicht van de
recentste werken van Hilde Megens en enkele
landschappen van haar grootvader Frans Van Giel
(1892-1975), die haar altijd geïnspireerd hebben.
Hilde Megens toont een voorkeur voor lege,
bijna abstracte landschappen. Lijnen en kleuren
vormen samen een krachtig beeld van emotie
en verdieping. ‘De landschappen moeten je ziel
omarmen en meenemen naar de kern van jezelf’,
zegt ze.
Als kind genoot Hilde Megens in het atelier van
haar grootvader Frans Van Giel in Wechelderzande
van de stilte, de intense concentratie en de geur
van olieverf. Ze zag hoe hij door weglaten en
toevoegen de essentie bereikte.
www.hildemegens.be
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Voordracht Davidsfonds

muzisch project Basisschool Delta

Voordracht
Davidsfonds
Oud-Turnhout

Firenze, bloem van
de Renaissance…
4 maart 2016

aanvang: 20 uur
toegang: 5 euro
inschrijven bij
hugoverschueren@scarlet.be
overschrijving op
rek.nr. BE 82 9730 9225 0468
van Davidsfonds Oud-Turnhout

Tentoonstelling
muzisch project
Basisschool Delta
INDRUK

5 maart 2016

startmoment: 17.30 uur
info: info@bs-delta.be
organisatie: Delta school

Een lezing / causerie over deze boeiende stad,
bakermat van de Renaissance. Met een (bondige)
historische situering, maar vooral aandacht voor
de rijke oogst aan artistieke meesterwerken die
er werden gecreëerd en er te bewonderen zijn.
Voor wie een reis naar Firenze in het vooruitzicht
heeft een ideale voorbereiding, voor wie er ooit
een bezoek bracht een heerlijk terugkeren en
nagenieten…
www.oud-turnhout.davidsfonds.be

‘INDRUK ... een indruk die blijft hangen’
is niet zomaar een schoolfeest.
Het wordt een beleef-tentoonstelling die de
bezoeker onderdompelt in 4 muzische domeinen:
beeld, drama, beweging en muziek.
Kunst zal er zijn: zowel van grote meesters
als Van Gogh, Kandinsky, Keith Haring als van
alle Delta-kunstenaars met even grote allures.
Er zal veel schoonheid zijn. En een muzo-meter
die je ongedwongen meeneemt in kleine
kunstgreepjes.
www.bs-delta.be
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OverzichtsTentoonstelling
Kristina
‘KaGe’ Geens
12 t/m 20 maart 2016

openingsuren:
ma t/m vr: 18 tot 20 uur
za en zo: 13 tot 18 uur
toegang gratis
vernissage:
za 12 maart: 15 tot 18 uur

Kristina Geens vervolmaakte haar opleiding
schilderkunst aan de kunstacademie te Turnhout
van 2007 tot 2014.
Haar lesgevers waren Geert Verschueren
en Leen Loodts.
Kristina houdt van kleur en beweging.
Het zoeken naar steeds andere invalshoeken
en vernieuwing maakt het schilderen voor
haar uitdagend en boeiend.
De schilderijen moeten dansen, zonder pauze.
Om toch enige orde en stabiliteit te brengen,
schildert ze bij voorkeur op een vierkante
ondergrond.
www.kristinageens.be
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Tentoonstelling
Somers & Modamske
A good brand
2 t/m 24 april 2016

openingsuren:
vr t/m zo: 14 tot 17 uur
toegang gratis
i.s.m. CC ’t Schaliken

Met ‘A good brand’ bewijzen Somers en
Modamske opnieuw dat ze elkaar als kunstenaars
aanvullen. De schilderijen van Modamske en de
voorwerpen en installaties van Marcel Somers
gaan wonderwel samen en zorgen steeds voor
een avontuurlijk geheel. Vandaar ook de titel van
de expo. Ze brengen zowel ouder als nieuw werk.
Deze expo kwam tot stand door ‘De Wissel’,
een samenwerkingsverband tussen het Herentalse
Cultuurcentrum ‘t Schaliken en het Hofke van
Chantraine. Bob Roes gaat voor Oud-Turnhout
naar Herentals. Een bezoek aan het Hofke kunt
u combineren met een kunstzinnige uitstap naar
Herentals.
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Foto GVA

Erfgoeddag
Rituelen
24 april 2016

GC De Heischuur
Schuurhoven 2
Oud-Turnhout
van 10 tot 17 uur
deelname gratis
zonder voorinschrijving

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2016 met
als thema Rituelen slaan Heemkundekring
Corsendonca, Toerisme Oud-Turnhout en
Kantkring Tuparen de handen in elkaar.
Dit levert een boeiend dagprogramma op:
demonstraties kantklossen, een tentoonstelling
over kantklossen in Oud-Turnhout vroeger en nu,
vergeten filmpjes en foto’s over het (rituele) leven
in Oosthoven, begeleide historische wandelingen
om 10.30 en 14 uur en een fietstocht naar
de restanten van de steenbakkerijen en
cementfabrieken om 14 uur.
www.corsendonca.be
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Karel Melis schilderend in de Liereman

Week van de
Amateurkunsten
Cultuur in
de Natuur

Muziek- en gedichtenwandeling 1 mei 2016
Kunstwandeling 8 mei 2016

organisatie:
Bezoekerscentrum
Landschap De Liereman
Cultuurdienst Oud-Turnhout
Hofke van Chantraine vzw

Om de drie jaar neemt Oud-Turnhout deel aan
de Vlaamse Week van de Amateurkunsten,
ook gekend onder de naam WAK.
In 2016 wijken we af van de vertrouwde
formule om, in navolging van de beroemde
Lieremanschilders die met schildersezel en
verf beladen tot in de mooiste plekjes van
het gebied trokken, neer te strijken in het
Landschap de Liereman. Op 1 mei organiseert
het Bezoekerscentrum een muziek- en
gedichtenwandeling, op zondag 8 mei kan
het wandelende publiek ter plekke in de
natuur kennismaken met de kunstenaars in actie.
In het Bezoekerscentrum zelf worden hun werken
rond natuur en landschappen getoond.
Trek je wandelschoenen aan en ontdek op
1 en 8 mei hoe het gevarieerde landschap
van de Liereman hedendaagse kunstenaars,
dichters en muzikanten nog steeds inspireert.
www.deliereman.be
www.oud-turnhout.be
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Daniël Vandenheede

Tentoonstelling
LETTERS

7 t/m 29 mei 2016

openingsuren:
vr en za: 13 tot 17 uur
zo en feestdagen:
10 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
tijdens de week op afspraak,
zowel individueel als in groep
inkom gratis uitgezonderd
de theatervoorstelling

Het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van
Chantraine en Peperbus vzw slaan opnieuw de
handen in elkaar voor een ambitieus project waarin
verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten.
Kalligrafen, graffitikunstenaars, fotografen,
grafici, druk-kunstenaars, keramisten, tekenaars,
striptekenaars, letterkappers, schilders, beeldhouwers, installatiekunstenaars, textielkunstenaars,
papierkunstenaars, schrijvers, dichters, musici en
theatermakers,… lieten zich inspireren door de
bouwstenen van de geschreven taal en
communicatie: LETTERS.
Naast een tentoonstelling zijn er ook een aantal
randactiviteiten:
▪	zo 8 mei van 13 tot 17 uur:
kunstenaars aan het werk in het Hofke, met
o.a. graffitiperformance door Matthew Dawn
▪	di 10 mei om 20 uur: nocturne in het Hofke
▪	za 21 mei om 20 uur: muziek en poëzieavond
in de bovenzaal van OC De Djoelen
▪	do 26 mei 20.15 uur: voorstelling ‘Achter
de vlinderstruik’, geschreven en gespeeld
door twee Oud-Turnhoutse kunstenaars:
Kris Flameng en Roger Wijnen in
OC De Djoelen. Een productie van
het Antwerps Kunstencentrum Vlaams Fruit.
www.peperbusvzw.be
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Roots- en
Bluesfestival

Goezot in ’t Hofke
3, 4 en 5 juni 2016

Het gezelligste festival van de Kempen,
met Urbanus & de Fanfaar op vrijdagavond,
ruige Roots & Rockabilly op zaterdag en
een internationale Bluesaffiche op zondag!
www.goezotinthofke.be

in de tuin van
het Hofke

JazzKitchen
21 augustus 2016

open van 11 tot 18 uur
vanaf 14 uur: animatie
voor jong en oud
toegang gratis

Een smakelijke middag met aangename
Jazzmuziek, minder willen we je niet bieden
op zondag 21 augustus in de tuin van het
Hofke van Chantraine.
In onze zomerbar vind je een ruim aanbod
aan verfrissende drankjes en hapjes.
Kijk voor het programma regelmatig op de website
www.jazzkitchen.be of volg ons op facebook.
www.jazzkitchen.be
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Eva Vermeerbergen

Luk Vermeerbergen
Jan Sneijders
Danielle Goffa
Eva Vermeerbergen
RESPECT

18 juni t/m 3 juli 2016

openingsuren:
vr t/m zo: 13.30 tot 17 uur
toegang gratis

Luk Vermeerbergen is een veelzijdig kunstenaar
en actief in verschillende disciplines: schilderijen,
assemblages, installaties, land-art & fotografie enz.
Op vraag van het Hofke creëerde Luk voor
de prachtige tuin een zomerse installatie met
2016 lege PET-flessen… 4032 liter water…
dat er was, niet meer is.
www.lukvermeerbergen.be
Jan Sneijders werkt al meer dan 20 jaar als
fulltime zelfstandig kunstenaar in Beerse.
Zijn beelden zijn robuust, met technische
precisie en altijd met een verhaal en achtergrond.
www.sculptures-johannes.be
Danielle Goffa is een kunstenares in het
exclusieve wereldje van de juweelontwerpers.
Rakelings langs haar zoektocht naar de ultieme
vormgeving zit er in de meeste van haar creaties
een zekere vorm van verzet tegen het gangbare,
het conventionele verborgen.
www.daniellegoffa.be
Eva Vermeerbergen, woont en werkt in
Zuid-Frankrijk. In het Hofke presenteert ze
schilderijen en tekeningen uit de reeks ‘Châteaux
de cartes ou l’échafaudage des quotidiens’.
www.eva-vermeerbergen.com
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Tentoonstelling
Juul Snijders
De verrassing
van het moment
3 t/m 11 september 2016

openingsuren:
do t/m zo: 14 tot 18 uur
overige dagen op verzoek

JUUL volgde als een van de eersten de HBO
Jeugdwelzijnswerk opleiding in Eindhoven om
via diverse kunstvormen makkelijker in contact
te komen met kinderen die het moeilijk hadden.
Naast vele creatieve richtingen bleef door de jaren
heen vooral het schilderen haar boeien.
De bekende Brabantse kunstschilder Frans de Kok,
leerde haar om het figuratieve om te zetten naar
het abstracte. Abstract werk leert immers ieder
mens kunst op een eigen wijze te interpreteren.
Ook Juul heeft hierdoor haar manier van interpretatie vorm gegeven. Kleuren vormen een belangrijk
aspect van het weerspiegelen van haar gevoelens
en emoties. Eerst met penselen en als de verf nog
nat is verder met het mes. Hierdoor vloeit het een
en ander in elkaar over of komt het juist scherp
naast of op elkaar te staan.
En dat is dan de verrassing van het moment!
www.schilderijenvanjuul.be
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Tentoonstelling
Bert Jacobs

24 september t/m 9 oktober 2016

openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur
toegang gratis

Bert Jacobs (Turnhout, 1987) is een beeldend
kunstenaar die werkt met uiteenlopende media.
Met tekeningen, sculpturen, installaties,
environments en happenings raakt Jacobs’ oeuvre
verschillende thema’s aan: van de mechanismen
van het geheugen en de verbeelding, media
archeologie tot de act van het verzamelen.
Zijn werk vertrekt vanuit gevonden voorwerpen
of een gevonden situatie. Bert Jacobs gebruikt
zijn installaties ook als een reden om er muziekconcerten en performances met collega kunstenaars te
organiseren. Op deze happenings lopen beeldende
kunst, muziek en performance naadloos in elkaar
over.
Bert studeerde vrije grafiek aan het KASK in Gent.
In het Hofke toont de kunstenaar een combinatie
van nieuw en oud werk. Zowel tekenkunst,
fotografie, video en sculpturaal werk komen
in deze solotentoonstelling aan bod.
www.jacobsbert.be
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Tentoonstelling
Fred Sels

Painting the blues
22 oktober t/m 6 november 2016

openingsuren:
do t/m za: 13.30 tot 17 uur
zo: 11 tot 17 uur
toegang gratis

Retienaar Fred Sels (79) leerde in zijn jonge
jaren tekenen en schilderen van o.a. Remi Lens.
Later volgde hij lessen aan de academie van
Arendonk. In ‘Painting the blues’ combineert Sels
zijn liefde voor de schilderkunst met zijn passie
voor de bluesmuziek. ‘Painting the blues’ ontstond
toen Sels de even eenvoudige als geniale ingeving
kreeg zijn favoriete bluesnummers te schilderen.
Hij probeert in zijn werken niet alleen de titel of een
fragment uit de tekst weer te geven, maar ook de
sfeer van de oorspronkelijke song op te roepen.
Zo ontstond een reeks abstracte én figuratieve
bluesschilderijen. De reeks groeit nog steeds aan.
In het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout
toont Fred Sels zowel oud als nieuw blueswerk.
www.vriendenkringtpalet.be
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10 jaar
schilderatelier
Alla Prima

12 t/m 20 november

openingsuren:
ma: gesloten
di t/m zo: 13 tot 18 uur
toegang gratis

Schilderatelier Alla Prima is een vereniging
van kunstschilders uit Turnhout en omliggende
gemeenten, in 2006 opgericht door 9 afgestudeerden van de Turnhoutse Kunstacademie,
afdeling schilderkunst.
Dit jaar vieren zij hun 10-jarig bestaan in het Hofke.
De vereniging telt momenteel 15 leden en komt om
de 3 weken bij elkaar om te schilderen en elkaars
werk samen te bespreken. Er wordt regelmatig
aandacht besteed aan het vergroten van kennis
van bepaalde onderdelen van de schilderkunst.
Minstens eenmaal per twee jaar houdt Alla Prima
een expositie met de werken van haar leden.
Daarnaast houden de individuele leden ook
eigen exposities.
www.atelierallaprima.com
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Eindejaarstentoonstelling
De Geurkamer

10 december 2016 t/m 15 januari 2017

openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur
gesloten op 25/12 en 01/01
andere dagen op afspraak
toegang gratis

Dit jaar baadt het Hofke niet in licht maar
wel in de sensatie van welriekende geuren
van genot en luxe. Een rookkamer, de aroma’s
van koffie en thee, de verleiding van parfum en
luxueuze bedwelming, geuren in andere culturen,
geur als geluksmaker, een duik in het eigen
Kempens erfgoed, …
Kortom een boeiende ontdekkingsreis langs
geuren en aroma’s dichtbij en ver weg.
www.hofkevanchantraine.be
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HET HOFKE STELT VOOR in 2016

13 tem 28 februari 2016
Tentoonstelling To Walk

4 maart 2016
Voordracht Davidsfonds
Firenze, bloem van de Renaissance…

5 maart 2016
Tentoonstelling muzisch project Basisschool Delta INDRUK

12 tem 20 maart 2016
tentoonstelling Kristina ‘KaGe’ Geens It’s hip to be square

2 tem 24 april 2016
Tentoonstelling Somers & Modamske A good brand

24 april 2016
Erfgoeddag Rituelen

1 en 8 mei 2016
Week van de Amateurkunsten Cultuur in de Natuur
Muziek- en gedichtenwandeling 1 mei 2016
Kunstwandeling 8 mei 2016

7 tem 29 mei 2016
Tentoonstelling LETTERS

3, 4 en 5 juni 2016
Roots- en Bluesfestival Goezot in ’t Hofke

18 juni tem 3 juli 2016
Luk Vermeerbergen - Jan Sneijders Danielle Goffa – Eva Vermeerbergen
RESPECT

21 augustus 2016
JazzKitchen in de tuin van het Hofke

3 tem 11 september 2016
Tentoonstelling Juul Snijders
De verrassing van het moment

24 september tem 9 oktober 2016
Bert Jacobs

22 oktober tem 6 november 2016
Fred Sels Painting the blues

12 tem 20 november
Alla Prima 10 jaar schilderatelier

10 december 2016 tem 15 januari 2017
Eindejaarstentoonstelling De Geurkamer

Het 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.
Meer info:
Kunst- en erfgoedcentrum
Hofke van Chantraine - Kerkstraat 46 - 2360 Oud-Turnhout
Tel. 014 47 94 94 | e-mail: info@hofkevanchantraine.be
www.hofkevanchantraine.be
Bezoek het Hofke ook eens op www.facebook.com!

