2015

Kunst- en erfgoedcentrum

Hofke van
Chantraine

activiteitenkalender

Tentoonstelling
Kunst in de Kering
tEm 15 februari 2015

De voorbije veertig jaar bouwde het Antwerpse provinciebestuur een uitgebreide kunstcollectie uit die voornamelijk bestaat uit werk van kunstenaars uit de provincie en
die ongeveer de hele 20ste eeuw bestrijkt, met uitlopers
naar de late 19de en vroege 21ste eeuw. Naar aanleiding
van de bouw van een nieuw provinciehuis werd deze
kunstcollectie grotendeels tijdelijk in depot opgeslagen.
Om de verzameling toch zoveel mogelijk toegankelijk te
houden voor het publiek wordt een reeks tentoonstellingen georganiseerd doorheen de provincie. Het Hofke
mag als eerste de spits afbijten.
Onder de noemer ‘Kunst in de Kering’ worden een
veertigtal kunstwerken uit de provinciale verzameling
getoond, die een beeld schetsen van de vele boeiende
ontwikkelingen die zich de voorbije eeuw op het vlak van
de beeldende kunsten in de provincie Antwerpen hebben
voorgedaan. De tentoonstelling biedt interessante confrontaties van schilderijen, grafiek en beeldhouwwerken
van klinkende namen als Constant Permeke, Rik Wouters,
James Ensor, Luc Tuymans, Jef Geys en Fred Bervoets,
maar ook met werk van hedendaagse kunstenaars als
Michèle Matyn, Geert Goiris, Koen van den Broek en
Anne-Mie Van Kerckhoven.

CARLO DE ROOVER - ‘Bos te Zoersel’, 1947
Collectie Provincie Antwerpen P/S 091

KOEN VAN DEN BROEK - ‘Blue border’, 2001
Collectie Provincie Antwerpen P/S 381

Openingsuren
vr tem zo: 13.30 tot 17 uur (andere dagen op afspraak)
Toegang gratis

Nocturne
‘Films in de Kering’ door Rik Van Eecke
op 5 februari 2015 om 19.30 uur
inschrijven via info@hofkevanchantraine.be (deelname gratis)

CONSTANT PERMEKE - ‘Staand vrouwelijk naakt’, ca. 1935-1952
Collectie Provincie Antwerpen P/G 017

SOFIE MULLER - ‘Wannabe Boy, 2002
Collectie Provincie Antwerpen P/B 194

Tentoonstelling
marc janssens
21 maart tEm 12 april 2015

Cultuurcentrum ’t Schaliken uit Herentals organiseert tijdelijke
tentoonstellingen op diverse locaties in Herentals. Af en toe doen
zij dit met andere partners. Met 'De Wissel' slaan cultuurcentrum
’t Schaliken en Hofke van Chantraine de handen in elkaar om zo
een jaarlijkse traditie te starten.
Cultuurcentrum ’t Schaliken vaardigt Marc Janssens, een gewaardeerde kunstenaar uit Meerhout, af naar het Hofke van Chantraine. Het Hofke stuurt hen haar artistiek ambassadeur Maurice
Brams. Door dit gemeenschappelijk initiatief slopen de beide
kunstencentra de grenzen en willen de organisatoren de bezoekers over het kunstzinnig muurtje doen kijken.
Marc Janssens is een beeldende kunstenaar die gestalte geeft
aan een ander soort verwording, een droomwereld waarin mens
en object eenzelfde gegeven zijn. Hij puzzelt met fijne vingers en
radertjes, vleugels die vliesjes zijn, minuscule motoren met stof
dat in vlekjes roest zit ingebakken.
Zijn werk is samengesteld uit keramiek in combinatie met gevonden, gerecycleerde materialen, plaaster, polyester en/of latex.
Gepatineerd met aardpigmenten en/of acrylverf…
Beeldhouwer Maurice Brams zal de kleuren van Oud-Turnhout
verdedigen en zal tijdens dezelfde periode zijn werken tonen in
kasteel Le Paige. Een bezoek aan het Hofke van Chantraine kunt u
combineren met een kunstzinnige uitstap naar Herentals.
www.schaliken.be / www.marcjanssens.be
MARC JANSSENS

i.s.m.
CC ‘t Schaliken

Openingsuren
vr tem zo: 14 tot 17 uur
Toegang gratis

Tentoonstelling
hilde van gompel
25 april tEm 10 mei 2015

Met deze overzichtstentoonstelling van haar
werk wil Hilde Van Gompel tonen hoe ze vooral
geboeid is door de kwetsbare mens in een spel
van licht en schaduw, in een innerlijk beleven die
gevoelig en vrouwelijk haar kunnen toont.
Op verschillende terreinen is zij, naast haar werk
als lerares plastische opvoeding, actief geweest
door het maken van o.a. boekillustraties, grafiek
en boetseren.
Nadien heeft zij definitief gekozen voor schilderen en het verwezenlijken van een jeugddroom:
beeldhouwen.
Haar werk, dat verschillende gouden prijzen won,
zal u zeker kunnen bekoren.

Openingsuren
di tem za: 13.30 tot 17 uur
zo: 11 tot 17 uur
Toegang gratis

HILDE VAN GOMPEL

Roots- en bluesfestival
Goezot in ’t Hofke

JazzKitchen in de
tuin van het Hofke

5, 6 en 7 juni 2015

16 augustus 2015

Goezot! vzw tovert onze tuin op 5, 6 en 7 juni opnieuw
om tot de intussen wereldberoemde festivalweide.
School is Cool, een Belgische topband, op vrijdag; internationale roots- en rockabillyacts op zaterdag en een al
even internationaal en meeslepend bluesprogramma op
zondag, zullen opnieuw vele honderden muziekliefhebbers naar onze 'hof' van Chantraine lokken.
Meer nieuws volgt op www.goezot.be en de Facebookpagina

Een smakelijke middag met heerlijke gerechten en aangename Jazzmuziek, minder willen we je niet bieden op
zondag 16 augustus in de tuin van het Hofke van Chantraine. Ook dit jaar gaan we voor heerlijke zomerse hapjes bekokstoofd door lokale chefs. Zij presenteren voor de
smullers een 5-gangenmenu om duimen en vingers af te
likken. Maar je kan ook gewoon je eigen picknick meebrengen. In onze zomerbar vind je een ruim aanbod aan
verfrissende drankjes en hapjes.
Vanaf 14 uur is er animatie voorzien voor jong en oud.
Kijk voor het programma en het menu regelmatig op
www.jazzkitchen.be en de Facebookpagina.

Openingsuren
zo 16 augustus: 11 tot 20 uur
Toegang gratis

Tentoonstelling
Loren Ayala Belotto
11 juli tEm 9 augustus 2015

Met de tentoonstelling van Loren Ayala
Belotto komt het Hofke tegemoet aan haar
missie om jonge lokale kunstenaars een
podium te bieden om tentoon te stellen.
Lorena Ayala Belotto, bekend onder de
artiestennaam Loren Aybe, is een schilderes
met een voorliefde voor portretten en
naaktschilderijen waarbij ze uiteenlopende
technieken hanteert om haar visie op canvas
te brengen. Ze werkt met olieverf op doek,
waterverf en andere materialen, maar steeds
zoekend naar schoonheid en het weergeven
van emoties, op een manier die voornamelijk
zelf aangeleerd is uit een pure passie voor de
schilderkunst.
www.lorenayalabelotto.blogspot.be

Loren Ayala Belotto

Openingsuren
vr tem zo: 13.30 tot 17 uur
Toegang gratis

Tentoonstelling
Stichting Kubra
29 augustus tEm
13 september 2015

KuBra - Kunstenaars uit Brabant - is een kunstenaarscollectief dat ruim 125 Brabantse kunstenaars telt,
allen werkend en wonend in Nederlands Brabant.
De kunstenaars runnen een eigen galerie in de
provinciehoofdstad ‘s-Hertogenbosch en samen
organiseren en exposeren zij door heel Brabant,
België en daarbuiten.
Diversiteit, maar altijd eenheid, dat is hun kracht.
De bezoeker blijft zich verbazen tijdens deze overzichtstentoonstelling met schilder- en tekenkunst,
glaskunst, sculpturen, keramiek, fotografie, mixed
media en assemblages.
www.stichtingkubra.nl

Tentoonstelling
Kempart
19 en 20
26 en 27 september 2015

KempARt, de kunstroute in en rond Turnhout, vindt dit
jaar plaats op zaterdag 19 en 20 en zondag 26 en 27 september. Deze biënnale is aan de zesde 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.
www.kempart.be

Joop De Chêne

i.s.m.

Peperbus vzw

Openingsuren
za: 13 tot 18 uur
zo: 10 tot 18 uur
Toegang gratis

Jaak Hillen

Teken- en Schilder
Atelier: 5 jaar later
3 tem 18 oktober 2015

Vijf jaar geleden exposeerde het Tekenen SchilderAtelier voor de eerste keer in
het Hofke van Chantraine. Nu komt deze
veelzijdige groep kunstenaars terug met een
aantal nieuwe inspirerende werken. Door
hun grote variatie in stijlen en technieken,
brengen zij voor ieder wat wils op deze
boeiende tentoonstelling.
Deelnemende exposanten:
Tinne Bastiaensen
Luce Bastiaensen
Jo Beldé
Marleen Belderbos
Finneke Boeckx
Louis Cuylaerts
Erik Demey
Mario Don Porto Carero
Ludo Kockelbergh
Monique Laenen
Wendy Theys
Janine Van den Broeck
Frans Van Dijk
Liesbeth Verboven

Openingsuren
ma tem vr: 13 tot 17 uur
za en zo: 11 tot 17 uur
Toegang gratis

Tentoonstelling
Michael Marek
31 oktober tem
15 november 2015

Michaël Marek werd in 1976 geboren te Maaseik en is sinds
2002 woonachtig in Oud-Turnhout. Als kind volgde hij les aan de
tekenacademie van Maasmechelen. Later studeerde hij fotografie
aan het SHIVKV (Stedelijk Hoger Instituut Voor Visuele Kommunicatie En Vormgeving) te Genk. Daarna volgde hij de opleiding
plastische kunsten aan de hogeschool Limburg te Hasselt. Enige
tijd volgde hij schilderlessen aan de academie van Arendonk.
Momenteel geeft hij les als leraar plastische opvoeding aan het
kOsh te Herentals.
Hij tracht met zijn schilderkunst de poort naar de andere zijde,
het parallelle universum, te openen. Zijn werk wordt gekenmerkt
door een sterke persoonlijke expressie.
Michaël Marek is hoofdzakelijk geïnteresseerd in de belevingswereld van mensen. Daarom dat portretten en personages veelvuldig deel uitmaken van zijn werk. Net als het zogenaamde
parallelle universum dat dikwijls zorgt voor een abstractere toets
in zijn werk.
www.paulcezanne.be

Openingsuren
wo: 15 tot 17 uur
vr: 18.30 tot 20 uur
za en zo: 14 tot 17 uur
Toegang gratis

Michael Marek

Greet Dufraing
Susanne Peeters
Rita Nuyts
22 november tem 6 december 2015

Greet Dufraing, Rita Nuyts en Susanne Peeters volgden zeven
jaar kunstacademie, specialisatie schilderkunst, aan het SASK te
Turnhout.
De kleurrijke en krachtige schilderijen in olieverf van Greet
Dufraing spreken tot de verbeelding, van landschap tot pure
abstractie. Haar werken zijn divers en stralen duidelijk een eigen
stijl en emotie uit. Naast olieverf werkt zij ook met waterverf.
Rita Nuyts is reeds 30 jaar werkzaam als verpleegkundige
waarvan 20 jaar als zelfstandige in de thuiszorg. Haar
belangrijkste inspiratiebron zijn de patiënten met ieder zijn
eigen levensverhaal. Rita schildert portretten op groot formaat.
Haar werken zijn monumentaal, spontaan en dynamisch met
een eigen karakter. Haar geconcentreerde blik stuurt de pictorale
techniek. Soms, volledig weg van het natuurgetrouwe, tracht zij
een beeld te creëren, vrij en complex, tillend naar een spiritueel
niveau.
Van kindsbeen af is Susanne Peeters gefascineerd door licht en
leven. Door gebruik te maken van houtskool, acryl- en olieverf
en negatieve beelden van foto’s, ontstaan er mysterieuze en
spannende werken. Het mysterie LICHT EN LEVEN zijn dan ook
een leidraad in haar abstracte werken. Kenmerkend aan de
schilderijen van Susanne is dat de band met de concrete wereld
volledig wordt losgelaten. Het licht komt terug tevoorschijn van
achter het doek.

Rita Nuyts

Openingsuren
ma tem vr: 18 tot 20 uur
za en zo: 11 tot 18 uur
Toegang gratis

VERNISSAGE
op 22 november 2015 van 15 tot 20 uur

Greet Dufraing

Susanne Peeters

Het programmaoverzicht
van OC De Djoelen 2015

Eindejaarstentoonstelling
December 2015 – januari 2016

Naar goede gewoonte kan je tijdens de eindejaarsperiode in
het Hofke terecht voor de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling.
Wat het thema in 2015 zal zijn, houden we nog even stil.

 Stef Wijnants	Sportstories
vrijdag 6 februari 2015 – 20u15
 Jazzkitchen	Muze Jazz Orchestra
zaterdag 7 februari 2015 – 20u15
 Guido Belcanto	Cavalier Seul
wachtlijst
woensdag 11 februari 2015 – 20u15
 Eddy et Les Vedettes en Bart Van Loo
Chanson Une belle histoire
zaterdag 21 februari 2015 – 20u15
 Tableau 1	April in Parijs
vrijdag 6 maart 2015 – 20u15
 Steven Goegebuer	Man van de wereld
wachtlijst
zaterdag 7 maart 2015 – 20u15
 Ladies of the Fifties	Ladies of the Fifties
vrijdag 13 maart 2015 – 20u15
 Xander de Rycke

10 jaar bezig, 2 uur grappig
vrijdag 20 maart 2015 – 20u15

 Johan Terryn	Nooit van niks iets
donderdag 2 april 2015 – 20u15
 Froe Froe	Poupette (6+)
vrijdag 10 april 2015 – 14u00
 Kristien Hemmerechts en Marleen Merckx	Ann
donderdag 23 april 2015 – 20u15
 Javier Guzman	Absurd Verlicht
vrijdag 24 april 2015 – 20u15
 Astrid Nijgh, Amaryllis Temmerman,
Riet Muylaert & Lies Lefever	Nijghse vrouwen
vrijdag 8 mei 2015 – 20u15

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

 Schudden	Perron Geluk
zaterdag 9 mei 2015 – 20u15
 Wannes Capelle, Guy Swinnen, Stefaan Degand
en Marcel Vanthilt	Manische Mannen
zaterdag 23 mei 2015 – 20u15
 Circus Krak	Victors Party (5+)
zondag 31 mei 2015 – 14u30
Jeugdcentrum Zweepes Ven, Oude Arendonkse baan 73, Oud-Turnhout
 En nou is het afgelopen
vrijdag 23 januari 2015 – 20u00 tot 21u30
 Celien Deloof en Margriet Hermans
12 maart 2015 – 14u
 Filmvoorstelling The Band’s Visit
16 maart 2015 -20u
Locatie: OC De Djoelen, Stw. op Mol 3 / bus 2, 2360 Oud-Turnhout
Tickets via www.oud-turnhout.be of via tickets@djoelen.be
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