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TENTOONSTELLING

50 jaar Perspektief
100 JAAR GROOTE OORLOG
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Tentoonstelling

PERSPEKTIEF
Van 6 tot 23 december
Perspektief vzw kende zijn ontstaan in de late jaren 60
in het Sint-Theresiacollege. De paters vonden dat het
brengen van kunst en cultuur tot hun opvoedende taken
behoorde en dat niet alleen voor hun leerlingen, maar
eveneens voor hun ouders en bij uitbreiding voor iedere
geïnteresseerde. Gemeenschapscentrum de oude pastorie
heeft die taak overgenomen en vermenigvuldigde ze.
Zo werd Perspektief gedwongen zichzelf opnieuw uit te
vinden. Nu bezoeken zij in groep grote en belangrijke
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het 50-jarig
bestaan van de vereniging wordt feestelijk afgesloten met
een tentoonstelling waarbij het accent ligt op het werk
van enkele piepjonge kunstenaars.
Deelnemende kunstenaars:
- Ellen De Decker - fotografie met kinderen
- Simon Rymenants - beeldhouwkunst
- Steven Cauwenbergh - diverse technieken

- Lies Hermans - grafische kunst
- Sofie Roelants - schilderkunst
- Yana Van Nuffel - fotografie

Op zondag 16 december is het dag van de jongeren op de tentoonstelling van Perspektief. Alle jongeren tussen
15 en 35 jaar kunnen die dag van 11.00 tot 18.00 uur naar Nieuwenrode afzakken. Naast de tentoonstelling
bezoeken, die Perspektief organiseert voor jonge kunstenaars, kunnen ze ook kennismaken met de kunstenaars
en hun werk. Verder is er doorlopend een workshop van één van hen, Steven Cauwenbergh, waarmee deze jongeren een artistieke selfie, niet op hun smartphone maar op doek, kunnen maken. Dat werkje kunnen ze mee
naar huis nemen. Verder is er live muziek en ook een hapje en tapje zijn voorzien aan echt democratische prijzen.
Kortom: 16 december is echt iets voor jongeren.
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 en za - zo van 14.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van Perspektief is aanwezig op zaterdagen en zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Vorming

DOOR HET OOG VAN DE KUNSTENAAR
Voordracht - Dr. Frank Goes
Donderdag 20 december om 14.30 uur
Gespecialiseerd in de oogheelkunde. Hij vertelt over wat de relatie is tussen bepaalde oogafwijkingen en de
invloed daarvan op het werk van schilders. Soms is er een overduidelijke relatie en soms tilt de oogziekte de
schilder zelfs naar een hoger niveau. Na een confrontatie met een oogaandoening, gaven sommige schilders het
op en anderen pasten hun stijl en techniek aan en werden juist daarom wereldberoemd.
LOCATIE
INKOM
INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 3 (leden Neos) - € 5 (niet leden Neos)
015 71 18 59 of www. Neosvzw.be/kapelle-op-den-bos
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Podium

OH’TIS
Cultuur na ‘t middaguur
Vrijdag 28 december om 15.00 uur
Oh’tis, dat is volop genieten van muziek en zang met een mix van vrolijke, romantische,
melancholische, bekende en minder bekende, maar wel steeds zeer herkenbare liederen.
Zij pinnen zich niet vast op een bepaalde muziekperiode, genre, stijl of herkomst, maar op een breed repertoire.
DIRIGENT/ZANG
MUZIKANTEN
LOCATIE
TOEGANG
INFO

Bart Van Humbeeck
Gert Van Humbeeck, Jan vander Kuylen, Sophie Van Humbeeck,
Inge Puttemans, Liesbeth Vandepoel, Bregje Van Humbeeck,
Elke Van Humbeeck en Manon Erb
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

100 jaar Groote Oorlog

IEVER &
EENDRACHT
K. FANFARE

ZA 22 / 12 19u

GONZAGUAZAAL SGI

Lest we forget
KERSTCONCERT O.L.V. LUDO COOLS
TER HERDENKING VAN
100 JAAR GROOTE OORLOG
M.M.V. GC DE OUDE PASTORIE

INKOM € 10 | VVK € 8 | KINDEREN -12 jAAR GRATIS
SINT-GODELIEVE-INSTITUUT (SGI), MECHELSEWEG 129, KAPELLE-OP-DEN-BOS
TICKETS: 0477 43 41 24 + BIj DE MUZIKANTEN / M.M.V. HET GEMEENTEBESTUUR
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Eindejaarsgeschenken
De eindejaarsgeschenken kunnen bekomen worden op het secretariaat van gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
Afhalen kan tijdens de openingsuren: Ma - di - wo van 13.00 tot 16.00 uur en do van 13.00 tot 19.30 uur.
Meer informatie kan je verkrijgen via • 015 71 02 53
• www.gcoudepastorie.be

KAPELS BIER ‘DE NEUS’
• voor fles 75 cl.................................................................................................................................... € 6
• voor glas....................................................................................................................................................... € 2
• voor geschenkverpakking............................................................................................. € 1

BOEKEN / PUBLICATIES
• Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog................................... € 45
• 100 jaar Lourdesgrot Ramsdonk................................................................. € 10
• Evert Larock 1865-1901............................................................................................ € 30
• Evert Larock, 150 jaar.................................................................................................... € 15
• Guido Van Causbroeck ‘Voor de ontmoeting’.................. € 39
• Guido Van Causbroeck ‘Beelden’............................................................ € 10

H

Het secretariaat van de oude pastorie, cultuurdienst en
dienst toerisme is gesloten van 22 december t.e.m. 6 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie
wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

