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TENTOONSTELLING

Vrouwenstreken

CULTUUR NA ‘T MIDDAGUUR

Night ‘n Gale
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Tentoonstelling

VROUWENSTREKEN
Van 23 maart tot 9 april
In kranten, tijdschriften en op internet staat
wel vaker te lezen dat
mannen nog steeds de
hoofdrol spelen wanneer het om beeldende kunst gaat. Maar
deze tentoonstelling,
die terecht de titel
‘Vrouwenstreken’
draagt, toont wel duidelijk dat vrouwen hun
mannetje kunnen staan.
Deze vijf dames weten
precies wat ze willen
en kunnen en hebben
dan ook hun eigen plek
veroverd in een wereld
waarin ze zich thuis
voelen.
Els De Cock heeft reeds lang bewust gekozen voor de eeuwenoude techniek van batik, met een heel persoonlijk
getint kleuren- en lijnenspel.
Marijke De Cuyper toont in elk van haar schilderijen hoe betrokken ze zich voelt bij beweging en dans, met
steeds een link naar de natuur.
Martine Jansen wil niet kiezen voor een enkele materie en richting: zij werkt met porselein, was, steen en brons
of een combinatie ervan. Bij haar is afwisseling troef, wat zich ook manifesteert in haar schilderijen.
Monika Macken wil met haar twee passies - schilderen en schrijven - een ideale mix opbouwen en maakt zo
kleurrijke schilderijen waarin woorden en poëzie een belangrijke rol spelen.
Katty Renneboogh kiest vooral voor steen, maar houdt ook van contrast, waarbij ze steeds op zoek gaat naar
schittering, ruwheid én gladheid.
Het wordt dus een tentoonstelling van vijf vrouwen, die het leven zonder kunst een saaie bedoening zouden vinden en die dus voortdurend andere paden willen bewandelen om hun artistieke einddoel te bereiken.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de tentoonstelling ‘Vrouwenstreken’ op
donderdag 23 maart van 20.00 tot 22.00 uur in gc de oude pastorie, met inleiding van Diane Van der Aa.
LOCATIE
TOEGANG
INFO:

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma - di - woe van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur, zo van 14.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van kunstenaressen is aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Podium

NIGHT ‘N GALE
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 31 maart om 15.00 uur
Night ‘n Gale is een musical duo bestaande uit Goele De Raedt &
Marianne Carlier. Goele De Raedt is een Vlaamse musicalactrice.
Ze speelde mee in Romeo & Julia, Mamma Mia, Dracula, Beauty
& The Beast, Daens, Dans der Vampieren,… Misschien ken je
haar ook als Vanessa van de Schonen Hoek in de Dash-reclames!
Marianne Carlier schrijft haar eigen nummers. Momenteel is ze
als vaste actrice verbonden aan het Antwerpse theatergezelschap
Theater Aan de Stroom en speelt ze mee in het Educatief Theater.
Daarnaast is ze ook danseres bij The Retronettes. Je zag haar ook
al opduiken in tv-series zoals ‘Connie & Clyde’, ‘Albert II’ en
‘Familie’. Dit duo brengt een repertoire van musical maar dit alles
in een geheel eigen versie.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

wzc Akapella,
Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vrijwilligerswerk

4 tot 12 maart

www.gcoudepastorie.be

