
OVERZICHTSTENTOONSTELLING

ANNA VERDONCK
4 T/M 12 FEBRUARI 2017

Anna Verdonck werd op 27 juli 1932 in de schaduw van de 
abdij van Corsendonk geboren.  In haar schilderijen herken 
je deze Kempense wortels. De zuiverheid van de kleuren en 
de zachte schakeringen getuigen van een grote liefde waar-
mee elk landschap geschilderd - of beter nog - ‘getoetst’ is.

Preten� eloos ambachtswerk!

Op 17 september 2016 is Anna zachtjes van ons heenge-
gaan. Deze overzichtsexpo is een eerbetoon aan een grote 
kunstenares die het Ho� e van bij de start een warm hart 
hee�  toegedragen. 

SPOREN ZOEKEN | HULDE AAN PIET MONDRIAAN

JEAN VALLERS EN FREDDY VAN DYCK
18 T/M 26 FEBRUARI 2017

In 2017 is het 100 jaar geleden dat in Leiden De S� jl werd 
opgericht, de interna� onale kunstbeweging waarvan 
Mondriaan één van de bekendste exponenten was.

Jean Vallers (1953) en Freddy van Dyck (1942), beide grote 
bewonderaars van Piet Mondriaan, grepen dit feestjaar aan 
om voor het eerst samen een project op te ze� en. Met de 
Mondriaanse collages van Freddy en het gedicht ‘Mondri-
aan’ van Jean gedenken zij de honderdste verjaardag van 
kunststroming De S� jl, een ware revolu� e in vormgeving.

Randacti viteit: Kinderworkshop rond Piet Mondriaan op 
woensdag 22 februari 2017.
Info en inschrijven via info@hofk evanchantraine.be

OVERZICHTSTENTOONSTELLING

CHRIS HOEGAERTS
4 T/M 19 MAART 2017

Chris houdt haar crea� eve geest fris door steeds op zoek te 
gaan naar nieuwe inzichten. Het gaat haar niet alleen om 
‘wat’ er wordt getoond, maar ook om ‘hoe’ dat  vormgege-
ven wordt. De spanning tussen het oppervlak en de lijn, de 
structuur en gevoeligheid van de lijnvoering en vooral de 
beweging primeren in haar werk.

Meestal werkt zij spontaan, zonder een einddoel voor ogen, 
waardoor het toeval voor verrassende beelden zorgt.

In deze tentoonstelling zijn zowel tekeningen, schilderijen, 
grafi ek als beeldhouwwerken te zien.

www.chrishoegaerts.be

WALDEINSAMKEIT, EINSAMKEIT IM WALDE

PETER SNIJDER
1 T/M 23 APRIL 2017

Waldeinsamkeit gaat over de s� lte waarin je jezelf verliest 
wanneer je fysiek losgesneden bent van elke menselijke 
invloed. Het is die s� lte die je doet volharden, je tot rust 
brengt en herstel biedt. Een onbetaalbare verrijking voor de 
crea� viteit van een roman� sche ziel.

Deze tentoonstelling leest als een pla� egrond door het 
woud van de verbeelding van de kunstenaar.

Deze expo kwam tot stand door ‘De Wissel’, een samen-
werkingsverband tussen het Herentalse Cultuurcentrum ‘t 
Schaliken en het Ho� e van Chantraine. De Oud-Turnhoutse 
kunstenares Brénine wordt afgevaardigd naar Le Paige in 
Herentals.

www.akollade.be

(i.s.m. CC ’t Schaliken Herentals)

TENTOONSTELLING CULTUUR IN DE NATUUR

IN HET SPOOR VAN
DE LIEREMANSCHILDERS
EXPO 3 JUNI T/M 2 JULI 2017
KUNSTWANDELING 28 MEI 2017 

In navolging van de beroemde Lieremanschilders, trekken 
ook dit jaar opnieuw kunstenaars naar het Landschap De 
Liereman om er ter plaatse het prach� ge natuurgebied 
vorm te geven.

Tijdens deze gezamenlijke openluchtsessie op zondag 28 
mei, kunnen bezoekers al wandelend kennis maken met de 
kunstenaars in ac� e.  De werken worden daarna tentoonge-
steld in het bezoekerscentrum.

(Een organisati e van Bezoekerscentrum Landschap De Liere-
man, Cultuurdienst Oud-Turnhout en Hofk e van Chantraine 
vzw.)

ERFGOEDDAG

ZORG
23 EN 30 APRIL 2017

Erfgoeddag 2017 staat in het teken van het thema ‘Zorg’.  

In Eigenaard, een dienstencentrum met assisten� ewonin-
gen, kan je terecht voor een boeiende overzichtstentoon-
stelling van de zorgsector in Oud-Turnhout vroeger en nu. 
Het Ho� e van Chantraine, Eigenaard, Kind en Gezin, SAMA-
NA, het Rode Kruis en Heemkundekring Corsendonca slaan 
de handen in elkaar en versterken zo de banden tussen de 
zorg- en de erfgoedsector.

www.corsendonca.be
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KUNST- EN ERFGOEDCENTRUM

  Hofke van
Chantraine

ACTIVITEITENKALENDER 2017

van



IN YOUR FACE

CHRIS BRANCKAERTS
20 EN 21 MEI 2017

Chris Branckaerts schildert sinds 15 jaar. Haar werk toont 
een diepe interesse voor het fenomeen ‘mens’. Aan een 
fi gura� eve basis voegt zij abstracte elementen toe om zo 
ontwrich� ng, eenzaamheid en vervreemding te verbeel-
den. Buitenstaanders omschrijven haar werken als ‘boei-
end’, ‘verrassend’, ‘diepzinnig’, en als ‘reizen in een mooi 
verhaal dat gezien mag worden’.
De doeken nodigen uit tot dialoog, vandaar het idee om 
de tentoonstelling te koppelen aan een pop-up cultuurcafé 
met sfeervolle live muziek en een boeiende rand-expo.

www.facebook.com/InYourFaceTentoonstelling

Rand-expo: 3D juweelkunst, beeldende kunst Arno, reisfoto-
grafi e, pop-up kunstcafé met live muziek (doorlopend geo-
pend ti jdens de openingsuren van de expo).

ROOTS� EN BLUESFESTIVAL

GOEZOT IN ’T HOFKE
2 T/M 4 JUNI 2017

Het gezelligste openluch� es� val van de Kempen, met Ad-
miral Freebee op vrijdag, ruige Roots & Rockabilly op zater-
dag en een interna� onale Bluesaffi  che op zondag!

www.goezoti nthofk e.be

GROEPSTENTOONSTELLING MIRROR REFLECTIONS

MARTINE WELZEN, KASJANOOVA, 
NEST ONZEA & LUC JANSSENS
16 T/M 18 JUNI 2017

Elk beeld in de spiegel is anders. Vanuit deze gedachte stel-
len vier kunstenaars de grote verscheidenheid van ieders 
werkelijkheid tentoon.

Mar� ne Welzen schildert meestal met olieverf en haar s� jl 
omschrij�  zij als expressionis� sch.

Nest Onzea spreekt met een expressieve lijnvoering en in-
tensief kleurgebruik zonder omwegen tot het gevoel van de 
kijker.

Mul� media-ar� este KasjaNoova stelt in het Ho� e haar eer-
ste internetproject voor genaamd ‘Le� ers by Post’.

Luc Janssens is fotograaf en digitale kunstenaar en toont 
� jdens deze expo de docupicture ‘Mirrors are silent’ die hij 
maakte met KasjaNoova.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING

35 JAAR KUNSTKRING GAGEL 
8 T/M 23 JULI 2017

In 1983 opende Kunstkring Gagel haar eerste tentoonstel-
ling in de Heischuur te Oosthoven.

Onder impuls van Leo Van de Bossche groeide deze groep 
bevriende schilders uit Oud-Turnhout uit tot een ac� eve 
vereniging waarbij op donderdagavond ideeën en schilder-
technieken uitgewisseld worden. De groep breidde in de 
loop der jaren uit met schilders uit omliggende gemeenten. 

Kunstkring Gagel viert zijn 35-jarig bestaan met een fees-
telijke overzichtstentoonstelling van al zijn huidige leden in 
het Ho� e.

www.kunstkringgagel.be

FESTIVAL VAN DE GOEDE SMAAK

JAZZKITCHEN
IN DE TUIN VAN HET HOFKE
20 AUGUSTUS 2017

Op zondag 20 augustus organiseert Jazzkitchen voor de vijf-
de 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, be-
loo�  het alweer een smakelijke, jazzy dag te worden. 

Het volledige programma vind je op www.jazzkitchen.be

RETROSPECTIEVE 2012�2017 ‘ACHTER DE HORIZON’

DICHTERBIJ EN FOTOGROEP ’T SLOT, 
EEN SYMBIOSE VAN POËZIE EN 
FOTOGRAFIE
2 T/M 24 SEPTEMBER 2017 

Het fotografi sch project ‘Achter de horizon’ bestaat uit twee 
deelprojecten, enerzijds de Retrospec� eve 2012-2017 van 
Fotogroep ’t Slot en anderzijds de Poëzie-Fotografi e sym-
biose tussen Collec� ef Dichterbij (Turnhout) en Fotogroep 
’t Slot (Wortel).

Een symbiose waarbij de tentoongestelde foto’s ambiëren 
om een ‘vertaling’ te zijn van de emo� es van de fotograaf 
bij de poëzie van 4 dichters van Collec� ef Dichterbij.

Randacti viteiten:
Poëzie-happenings op zondagen 10/9 en 24/9.
Workshop digitale fotografi e voor kinderen van 11 tot 16 
jaar op zaterdag 2/9.

TENTOONSTELLING

KATIE LAGAST
7 OKTOBER T/M 5 NOVEMBER 2017

Met haar installa� es, sculpturen en grafi sch werk creëert 
Ka� e Lagast een eigen wereld die de kijker uitdaagt om 
niets als vanzelfsprekend te beschouwen. Terwijl zij intuï� ef 
visuele aantekeningen maakt van een desolate stedelijke 
omgeving, bewaart Lagast stukjes � jd en ruimte waar ande-
ren aan voorbij gaan.

Haar inspira� e ligt vaak aan haar voeten: een stoep, on-
kruid, kasseien,… beschenen door het late namiddaglicht. 
Dankzij een grondige formele analyse en oog voor detail 
weet Lagast schijnbaar banale voorwerpen om te vormen 
tot objecten van schoonheid en contempla� e. 

TENTOONSTELLING

ERIK KIERKELS EN FRANS DE KOK
18 NOVEMBER T/M 17 DECEMBER 2017

Erik Kierkels toont in het Ho� e krach� ge sculpturen gego-
ten uit brons en glas. De dieren zijn gevangen in een wilde 
beweging en lijken te spo� en met de zwaartekracht. De 
vrouwenfi guren, naakt of met sub� el gemodelleerde dra-
perieën, zijn eerder sensueel. Kierkels balanceert steeds op 
de grens van het toelaatbare.

Frans De Kok schildert met een snelle toets, paletmes en 
penseel op paneel in ‘roman� sch impressionis� sche’ s� jl. 
Zijn werken hangen over de hele wereld. Hij schildert uit-
eenlopende onderwerpen waaronder vele portre� en in 
opdracht (o.a. Frans Bauer, Thijs van Leer en familie Van der 
Valk).
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