TENTOONSTELLING ‘TUSSEN GISTEREN EN MORGEN’

JOOP BRINGMAN

2 T/M 24 FEBRUARI 2019

Joop Bringman, zwervende schilder of schilderende zwerver? Al vanaf zijn twaalfde trok hij per ﬁets de natuur in
om te schilderen. Jarenlang zwierf hij door België en grote
delen van Frankrijk. Veel werk uit die periode ontstond ter
plekke en werd in stevige penseelstreken neergezet.

O�����������:
V� �/� ��: 13 ��� 18 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

Nadien kreeg het atelierwerk meer aandacht, maar de onderwerpen bleven nagenoeg dezelfde: een ongewone kijk
op het landschap, aparte dorps- en stadsgezichten en vooral een uitgesproken liefde voor industriële archeologie.

TENTOONSTELLING

Deze overzichtstentoonstelling toont zijn voorliefde voor
het onverwachte: de poëzie van industrieel erfgoed of de
eigenwijze kijk op een vertrouwd landschap. Vij�ig jaar
schilderen in één oogopslag.

ONDER DE WOORDEN

2 T/M 24 MAART 2019

O�����������:
W� �/� ��: 13.30 ��� 16.30 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

De samenwerking tussen tekst en beeld kan zo ver gaan dat
ze spontaan in elkaar verweven worden en elkaar op een
sublieme manier aanvullen. Kinder- en jeugdboeken maken
hier vaak gebruik van. Verwach�ng scheppen bij de tekst,
deze op ieder moment boeiend houden net zoals het vormgeven van sfeer, decor en personages zijn voor jonge lezers
uiterst belangrijk. Daarom krijgt de illustrator heel dikwijls
een sleutelrol bij de uitgave van een (jeugd)boek.

HET KEMPENSE LANDSCHAP IN ETSEN

JOS STOKBROEKX

13 APRIL T/M 5 MEI 2019

In 2017 schonk één van de dochters van Jos Stokbroekx
(1898-1968) de ar�s�eke erfenis van haar vader aan het
Ho�e van Chantraine. 100 etsplaten, 18 etsen, enkele schilderijen én zijn privéarchief kwamen zo in het bezit van het
kunst- en erfgoedcentrum. Met deze exposi�e wil het Ho�e
een hommage brengen aan deze etser-schilder die zijn liefde voor de Kempen en de verlatenheid van de heide in de
etsplaat gri�e.
Naast de werken van Stokbroekx ontdek je ook de werken
van andere etsers, zoals Jan Flameng, die het Kempense
landschap in al haar schoonheid a�eeldden.

Met deze tentoonstelling willen wij zowel jonge als volwassen bezoekers uitnodigen om de illustra�e even van ‘onder
de woorden’ los te weken en te promoveren als zelfstandig
kunstwerk.

O�����������:
D� �/� ��: 13.30 ��� 17 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

Met werk van: Ann De Bode, Frieda Van Raevels, Guido Van
Genechten, Jacques & Lise, Joke Van Leeuwen, Kathleen
Amant, Kristof Devos, Laura Janssens, Liesbet Slegers, Lize
Vanhoof, Marjolein Potti, Riske Lemmens en Trui Chielens
RANDACTIVITEITEN

‘KINDERHANDEN’

17 maart 2019 om 14 uur: signeersessie door Frieda Van
Raevels, Riske Lemmens en Laura Janssens. Riske Lemmens
zal tegelijker�jd ook een demonstra�e geven.

Ruim 80 kinderen lieten zich inspireren door Stokbroekx en
volgden dit voorjaar crea�eve workshops rond zijn leven
en technieken. Ondermeer met collage, monotype, droge
naald en aquadruk, beeldden ze de bewoners van Landschap De Liereman uit. Kom hun kunstwerken bewonderen
op de tentoonstelling!

Doorlopend: Een speurtocht neemt kinderen mee op ontdekking doorheen de tentoonstelling. Op het einde kunnen
ze zelf crea�ef aan de slag.

ERFGOEDDAG ‘HOE MAAKT U HET’

SCHILDERKUNST EN KERAMIEK

‘MEESTERHANDEN’
KUNSTAMBACHTENMARKT

MARIANNE VAN RAVESTYN EN
SIGRID HOVMAND

28 APRIL 2019

11 MEI T/M 2 JUNI 2019

Jos Stokbroeckx was als als etser en kunstschilder een echte
ar�s�eke ambachtsman. De kunstambachtenmarkt Meesterhanden op Erfgoeddag 28 april, wordt ingericht naar
aanleiding van de expo rond deze kunstenaar. Een gevarieerd gezelschap aan Kempense ambachstlieden toont je
hun technieken, gereedschappen en artefacten in de sfeervolle tuin van het Ho�e. Snuister tussen de kraampjes en
kijk, luister, kies of probeer het zelf eens: van boekbinden
tot zilversmeden, van beeldhouwen tot pyrograﬁe.

In haar tekeningen en schilderijen gee� Van Ravestyn vorm
aan beelden die haar verwonderen. Het is haar aparte techniek die haar werk bijzonder maakt.
Voor het Ho�e selecteerde ze series die nog maar één keer
tentoongesteld werden en maakte zij tevens een nieuwe
reeks die de uitdaging aangaat met de keramiek van Sigrid
Hovmand. Deze Deense keramiste slaagt er in, om met eerbied voor de duizend jaar oude tradi�e en met respect voor
het materiaal, eigen�jdse crea�es te brengen.

In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen en Heemkundekring Corsendonca
RANDACTIVITEITEN
Gegidste schilderswandelingen om 11 en 15 uur (duur�jd
± 1.5 uur) Tijdens deze wandeling stappen we in de voetsporen van de Lieremanschilders van weleer en ontdekken
we dat de schilders en hun werk nog steeds verder leven in
Oud-Turnhout.

‘Moet ik er een tekening bij maken?’ Deze uitdrukking gebruiken we soms om onze woorden, ons verhaal of onze redenering te verduidelijken. ‘Onder de woorden’ van schrijvers prijken heel dikwijls prach�ge illustra�es.

O�����������:
��� 10 ��� 17 ���
V���� �������

O�����������:
D� �/� ��: 13.30 ��� 17 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

‘The hand shapes the path of the soul’, schreef de Deense
auteur Johannes V. Jensen. Ook Sigrid Hovmand smeedt in
haar werk een belangrijke weg op het gebied van keramische kunst.
www. ravestyn.com
www.sigridhovmand.dk

Hofke van
Chantraine

KUNST- EN ERFGOEDCENTRUM

Het programma kan in de loop van het jaar nog wijzigen of uitbreiden. Neem daarom regelma�g een kijkje
op www.ho�evanchantraine.be of teken in op de nieuwsbrief via de homepage.
Zo blijf je op de hoogte van alle ini�a�even.
M��� ����:
K����- �� �������������� H���� ��� C��������� - K��������� 46 - 2360 O��-T�������
(+32) 14 47 94 94
�����������������������.��
���.������������������.��
B����� ��� H���� ��� ���� �� ���.��������.���!

ACTIVITEITENKALENDER 2019

ROOTS� EN BLUESFESTIVAL

P��������:
D��������� ���� ��� 11 ��� 20 ���
V���� 14 ��� �������� ���� ���� �� ���
V���� �������

GOEZOT IN ’T HOFKE

7, 8 EN 9 JUNI 2019

FESTIVAL VAN DE GOEDE SMAAK

JAZZKITCHEN
IN DE TUIN VAN HET HOFKE

18 AUGUSTUS 2019

Het gezelligste fes�val van de Kempen opent het weekend
met de legendarische Britse newwave band Fischer-Z. Verwacht je aan klassiekers zoals ‘The Worker’, ‘So Long’ en
‘Marliese’ maar ook aan songs uit het nieuwe album ‘Building Bridges’. Het voorprogramma wordt verzorgd door The
Wolf Banes. De al even legendarische én Belgische rockband opgericht door Wim(meke) Punk.

Op zondag 18 augustus organiseert Jazzkitchen voor de zevende keer een fes�val in de prach�ge tuin van het Ho�e.
Met een gezellige cavabar, lekkere hapjes, streekbiertjes,
een zomerse omkadering en gekruid met frisse jazzmuziek,
beloo� het alweer een smakelijke, jazzy dag te worden.
Met onder andere de lichte jazz/funk beats van de jonge
jazzcats Lupa Gang Gang en Steeler’s Trio.

Op zaterdag en zondag serveren we een mix van roots en
blues. Met op zaterdag ondermeer Dale Watson (USA) en
Pat Cappoci (AUS) en op zondag grote kleppers Nikki Hill
(USA) en The Paladins (USA).

Het volledige programma vind je op www.jazzkitchen.be

Bekijk het volledige programma van dit driedaags fes�val
op www.goezotinthofke.be

‘THE BEAUTY OF DECAY’ �DE SCHOONHEID VAN VERVAL�

JENNY VAN GIMST EN
GRIET MERTENS

O�����������:
V� � ��: 13 ��� 18 ���,
Z�: 10 ��� 18 ���
A����� ����� �� ��������, ����� �������

LEVENSGROTE BEELDEN & TEKENINGEN

KATRIN DEKONINCK

28 SEPTEMBER T/M 27 OKTOBER 2019

7 T/M 22 SEPTEMBER 2019

Voor Van Gimst is realisme het vertrekpunt om het pure te
vinden. Haar ul�eme betrach�ng is om beter te kijken en
het object als het ware uit te kleden om het volle karakter
ervan weer te geven.

O�����������:
D� �/� ��: 13.30 ��� 17 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

Zelf noemt zij het ‘The art of seeing’: realisme is niet het realis�sche schilderen, maar een manier waarop een schilder
communceert met het object.

Dekoninck is een all-round kunstenares die in verschillende
disciplines op indringende wijze de toeschouwer beroert.
Met levensgrote sculpturen in klei, tekeningen en schilderijen nodigt zij ons uit om anders of intenser naar de wereld
rondom ons te kijken.
De wereld is voor haar niet wat ze lijkt, dus zoekt, peilt en
ontrafelt ze deze en legt zo de essen�e bloot. Naast in�eme
thema’s brengt zij ook maatschappijkri�sche boodschappen.
Katrin Dekoninck won reeds verschillende prijzen, en stelde
zowel solo als in groep tentoon in binnen- en buitenland.

www.jennyvangimst.be
Keramiek is voor Mertens een zoektocht naar perfecte harmonie en structuur. Architectuur is een dankbare inspira�ebron en evolueert in het ar�s�eke proces naar sculpturale
vormen die nauwelijks herkenbaar zijn.

www.katrindekoninck.be

‘De schoonheid van het verval’ is een dankbaar thema: materie, technieken en de esthe�ek leiden naar contrasten in
vormgeving.
www.descherf.be

TENTOONSTELLING ‘EEN KIJKJE IN MIJN WERELD’

EINDEJAARSTENTOONSTELLING ‘GEWORTELD’

AURA OP DEN CAMP

LUC BORTELS EN JOHN DONDEYNE

9 T/M 24 NOVEMBER 2019

Op den Camp is een mul�-disciplinair kunstenares en werkt
hoofdzakelijk binnen de disciplines schilderen-tekenen-graﬁek en fotograﬁe. Ze beschouwt het als een rijkdom om
werkzaam te kunnen zijn vanuit een veelvoud aan technieken.

O�����������:
V� �/� ��: 13.30 ��� 17 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

Haar werken zijn registra�es van de wereld om haar heen.
Bewerkt, verwerkt, getransformeerd tot een ander beeld.
Getekend, geschilderd, geëtst of gefotografeerd.
Aura is ruim 30 jaar als kunstenares werkzaam, hoofdzakelijk vanuit Eindhoven, al woont en werkt ze �jdelijk in Arendonk. Haar werk wordt veelvuldig in binnen- en buitenland
geëxposeerd.
Deze (overzichts-) tentoonstelling laat zowel oudere als
nieuwe werken van Aura zien.

O�����������:
D� �/� ��: 13.30 ��� 17 ���
A����� ����� �� ��������
V���� �������

7 DECEMBER T/M 5 JANUARI 2020

Luc Bortels (°13-04-1960), alias Elbee, werkt voornamelijk
in wortelhout van appelbomen. Hij zoekt sinds 1994 naar
expressieve en sugges�eve vormen in wortels.
In groot respect voor de oorspronkelijke structuur - vaak
met inbegrip van de uitgebeten wormkanalen - accentueert, snijdt en polijst Elbee opdat de oorspronkelijke vorm
nog sterker op de voorgrond zou komen.
Die beleving vertaalt zich in deze unieke beelden, soms ﬁgura�ef en anekdo�sch, soms abstract en �jdloos.
John Dondeyne schreef poëzie bij de beelden.
Kunstwerken en brochure worden verkocht ten voordele
van kankerbestrijding.

www.aura-opdencamp.nl

VERDER OP DE AGENDA

VLAAMSE MEESTERS IN SITU

1 JUNI TOT 30 SEPTEMBER 2019
www.vlaamsemeestersinsitu.be

OPEN MONUMENTENDAG

8 SEPTEMBER 2019
www.openmonumentendag.be

NACHT VAN HET KEMPENS ERFGOED

18 OKTOBER 2019
www.nachtkempenserfgoed.be

RONDLEIDINGEN

Voor de meeste tentoonstellingen kunnen verenigingen of groepen een gegidste rondleiding
aanvragen (ook buiten de normale openingsuren) via info@ho�evanchantraine.be

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS

VOOR HET HOFKE VAN CHANTRAINE

Het Ho�e van Chantraine wordt ondersteund door een enthousiast team van vrijwilligers.
Onze vrijwilligers helpen expo’s inhoudelijk mee uitwerken
en opbouwen, ontvangen onze bezoekers �jdens de expo’s
en helpen mee op vernissages. Maar net zo goed kunnen ze
mee nadenken over de toekomst van het Ho�e.
Heb je interesse om deel uit te maken van dit ﬁjn team?
Mail dan naar info@ho�evanchantraine.be of spring vrijblijvend even binnen �jdens de openingsuren.

