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Ontmoeting

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Kunst buiten
Van 27 april tot 6 mei
In 2018 vieren we de 23ste editie van de WAK met als thema
‘Expo ‘58’. De focus zal liggen
op ‘de tijd van toen’ met speciale
aandacht voor de wereldtentoonstelling die 60 jaar geleden werd
geopend. In dit thema worden
zoals elk jaar tal van activiteiten
georganiseerd i.s.m. de lokale
verenigingen en het woonzorgcentrum Akapella. Zowel kunst,
muziek als ontspanning komen
aan bod.
Tijdens de WAK loopt in gc de
oude pastorie bovendien een tentoonstelling over de Expo ’58.
Deze geeft een kijk in de uitgebreide collectie memorabilia van
Kapellenaar Pierre Veyt, die als
achtjarige jongen de wereldtentoonstelling heeft meegemaakt.
In de loop der jaren heeft hij
een uitgebreide verzameling
over de wereldtentoonstelling
opgezet. Een selectie hiervan
zal je kunnen bewonderen; van
de opbouw van de wereldtentoonstelling, het atomium tot de
verschillende paviljoenen. We
komen aan de hand van foto’s,
posters, plannen, wandtapijten,
glazen, borden, toiletartikelen en
allerlei hebbedingetjes heel wat
te weten over de Expo ’58 en
het leven in die tijd. Tijdens de
weekends is de tentoonstelling
ook geopend en kan je genieten
van een drankje in de sfeer van ‘Vrolijk België’. Op aanvraag worden ook geleide bezoeken georganiseerd.
Als slot van deze Week van de Amateurkunsten wordt tijdens cultuur na ’t middaguur op vrijdag 4 mei een ontspannende en sfeervolle dansnamiddag in wzc Akapella georganiseerd, helemaal in de sfeer van de Expo ’58.
Om 15.00 uur is het zover… prachtig opgemaakt, dansschoenen aan, de jukebox die weerklinkt, en plots waan
je jezelf 60 jaar terug in de tijd.
LOCATIE
INFO

Kapelle-op-den-Bos
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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KUNSTKRING KAPELLE-OP-DEN-BOS
Van 10 tot 13 mei 2018
Al sinds 2010 is de Kunstkring van Kapelle-op-den-Bos
een blijvende waarde voor liefhebbers van beeldende
kunst in onze gemeente. De leden gaan regelmatig voor
nieuwe uitdagingen en aan de slag met eigen thema’s.
Elk jaar kan je weer getuige zijn van een evolutie bij
de werken van de leden; de nieuwe expressievormen,
het gewijzigde kleurenpalet, de nieuwe boodschap en
nog veel meer in elk werk. Zo slaan de kunstenaars de
brug naar elke nieuwsgierige toeschouwer. Hun nooit
afnemend enthousiasme spreekt zich uit in de werken.
Aan jou om dit te ontdekken. Kom tijdens de vernissage op 10 mei in het administratief centrum een kijkje
nemen. Bij een drankje kan je in gesprek gaan met de
deelnemende kunstenaars of meer informatie bekomen
over de Kunstkring.
Deelnemende kunstenaars:
Anne-Mie Breugelmans
Goedele Goetelen
Jean Van Campenhout
Julia Pas
Linda Vandewalle
Louis Hellemans
Nadine Windey
Wendy Thielemans

Bernice Van Hoye
Hilde Thielemans
Jean-Louis Wuyts
Lena Leemans
Louis Cuyt
Marian De Rauw
Rita Boon

De vernissage zal doorgaan op donderdag 10 mei om 10.30 uur tijdens
de feestmarkt. De inleiding wordt verzorgd door Ria Devos, schepen van
cultuur.
Wij maken met deze tentoonstelling ook werk van een toegankelijk evenement. Vragen hierover? Neem vooraf contact via mail
info@gcoudepastorie.be of via telefoon 015 71 02 53 of bekijk onze website
www.gcoudepastorie.be
Extra parkeerplaatsen voor mensen met een beperking zijn voorzien aan het
administratief centrum, ter hoogte van de politie.
LOCATIE
TOEGANG

INFO

administratief centrum,
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis,
do van 10.30 tot 15.00 uur,
za en zo van 14.00 tot 17.00 uur
Een delegatie van de Kunstkring
Kapelle-op-den-Bos is aanwezig
op donderdag, zaterdag en zondag
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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FARIDA VERELLEN
Van 17 mei tot 3 juni
Farida Verellen (Wemmel) begon 25 jaar geleden in een
vrij atelier keramiek waar ze na de nodige eerste vaasjes en
potjes vrij snel figuratief begon te werken. Na een tijdje is ze
naar de Academie Beeldende Kunsten in Anderlecht gegaan
waar ze de richting beeldhouwen volgde. Daar leerde Farida
met andere vormen en materialen werken waardoor haar
academisch werk vooral gericht is op abstracte vormen. Na
haar studie is ze nog steeds actief bezig met beeldhouwen en
keramiek, in haar werk zijn deze afzonderlijk en toch vormen
ze één geheel.
Vernissage op donderdag 17 mei om 20.00 uur in gc de oude pastorie.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

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

Theater

THE COVER UPS OF ALABAMA
Johan Heldenbergh & Mieke Dobbels
18-24-25-26-30 mei & 1-2 juni
telkens om 20.00 uur
Wanneer Monroe en Alabama het kostbaarste wat ze hebben verliezen,
reageren ze daarop radicaal anders. De ene verliest zich in woede, de ander
zoekt troost en een uitweg. Verdriet dat hebt ge niet meer, als het zo groot
is. Verdriet dat zijt ge. Het was allemaal wel vree country. The Cover ups of
Alabama is een ontroerende voorstelling met zang en muziek van de bovenste
plank. Een aanrader!
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Theater Playerwater,
Oudstrijdersstraat 81,
1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 11
015 71 02 53 of www.playerwater.be

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme is gesloten op 1 - 10 en 21 mei.

www.gcoudepastorie.be

