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HOFKE van
chantraine

kalender activiteiten jaaroverzicht

Het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine heeft
zich ontwikkeld tot een dynamische ontmoetingsplek waar
kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk worden gemaakt voor
een zo breed mogelijk publiek door middel van tentoonstellingen en kleinschalige culturele initiatieven.
Naast activiteiten georganiseerd door de vzw zelf, staat het
Hofke ook open voor private socio-culturele initiatieven, al
dan niet georganiseerd in samenwerking met het Hofke van
Chantraine.
Deze evenementenkalender is onder voorbehoud van
wijzigingen en aanvullingen. Het meest recente overzicht
vind je op de website www.hofkevanchantraine.be. Op
de homepage kan je intekenen op de nieuwsbrief. Zo word
je regelmatig op de hoogte gehouden van de verschillende
initiatieven.
Bezoek het Hofke ook eens op www.facebook.com!

Tentoonstelling
‘Landschappen als loflied aan de natuur’
Anna Verdonck
19/2/2011 tem 27/2/2011
Anna Verdonck werd geboren in Corsendonk en groeide op,
midden in de natuur, in de schaduw van de priorij. En ieder
schilderij ademt deze Kempense wortels. De zuiverheid van
de kleuren en de zachte overgang van schakeringen getuigen
van een grote liefde waarmee ieder landschap geschilderd,
of beter nog “getoetst” wordt.
Het spel van het licht, de stille waterkanten, uitreikende bomen
en de gulle bloemenweelde als loflied aan de natuur en haar
seizoenen. En waar we huizen treffen, leven ze, en verwijzen
naar verhalen van de mensen die er hebben geleefd.
Woorden als poëzie, meditatie, stilte en pretentieloos
ambachtswerk kenmerken haar schilderijen.
Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag van 13u00 tot 17u00
zaterdag en zondag van 11u00 tot 17u00

Nacht van de geschiedenis
22 maart 2011
Wil je alles weten over de nederzetting van de Tempeliers in
Oud-Turnhout op de plaats waar nu het Hofke van Chantraine
staat? Heb je bovendien zin om deel te nemen aan een middeleeuws feestmaal en hou je van een vleugje middeleeuwse
muziek? Dan moet je erbij zijn op dinsdag 22 maart.
Hoe en waar je kunt inschrijven, verneem je nog wel.
Alle info bij John Dondeyne, tel. 014 45 07 11 of
johnydondeyne@skynet.be
Een organisatie van Davidsfonds Oud-Turnhout en Heemkundekring Corsendonca vzw.
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Aanvang:
om 19.00 uur in het Hofke van Chantraine

Keramiektentoonstelling
Beatrijs van Rheeden en Guy Van Leemput
2/4/2011 tem 17/4/2011
Beatrijs van Rheeden (1965) heeft haar opleiding gevolgd
aan de Academie Minerva, deed een studiejaar monumentale
keramiek in Kampen, en haalde haar master in Boedapest. In
2009 won ze met een keramische installatie de 12de Westerwaldprijs voor vrij werk.
Het materiaal waarmee Beatrijs van Rheeden werkt is porselein, dat ze met de vingers uitknijpt en vormt tot prachtige
architectonische vormen. Abstract met een zekere regelmaat,
wit, soms kobaltblauw gekleurd. Sommige mensen zien koraal
of fossielen in het werk, maar voor haarzelf zijn het vormen;
een lijnenspel met een ritme.
Guy Van Leemput studeerde wiskunde aan de K. U. Leuven.
Van 2001 tot 2009 volgde hij de lessen keramiek aan de Stedelijke Academie van Herentals. Hij volgde ‘masterclasses’ bij
Mieke Everaet, Gustavo Perez en Shozo Michikawa. Zijn werk
werd al meermaals geselecteerd voor internationale keramiekcompetities: Cerco’07, Cerco’08, l’Alcora’09, Andenne’10.
Guy Van Leemput vindt inspiratie in de architectuur van de
natuur (bomen, plantenstengels, zaaddozen, kwallen,...).
Hij brengt in ‘t Hofke een aantal potvormen uit de reeks
‘Gekliefd en Gekloven’. Deze werken zijn geïnspireerd zowel
door de actie van het klieven als door het gekloven hout.

Van Rheeden en Van Leemput delen een fascinatie voor orde
en ritme, die men ook in de natuur vindt. Ze zijn beiden keramisten ‘pur sang’ voor wie het materiaal KLEI, de hoofdrolspeler is in hun verhaal. Beiden verkennen ze de grenzen van
dit boeiende medium.
Info: w
 ww.beatrijsvanrheeden.nl
www.guyvanleemput.be

Beatrijs van Rheeden

Guy Van Leemput

Openingsuren:
dinsdag tot en met donderdag van 13u00 tot 16u00
zaterdag en zondag van 13u30 tot 17u00
maandag en vrijdag gesloten

Tentoonstelling
Charles Vergouwen
23/4/2011 tem 15/5/2011
Nadat hij een periode restauratiebeeldhouwer was aan de
Sint-Jans kathedraal te ’s Hertogenbosch, ontwikkelde
Charles Vergouwen (1946) zich tot een veelzijdig beeldend
kunstenaar en een gepassioneerd docent. In 1984 voltooide
hij te Eindhoven zijn opleiding tot beeldend kunstenaar aan de
Academie voor Industriële Vormgeving. Charles Vergouwen
heeft een grote diversiteit aan beelden gemaakt, figuratief
zowel als abstract, in brons en steen. Zijn beeldend vermogen
en vormentaal zijn uniek. Hij heeft geëxposeerd op tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
In december 2010 vervaardigde hij het beeld “Samen-TafelLeven” dat zich bevindt op de hoek van de Steenweg op
Turnhout en de Steenweg op Oosthoven in Oud-Turnhout.

Info: www.beeldhouwatelier.com

Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag van 13u00 tot 16u00
zaterdag, zondag en paasmaandag van 11u00 tot 17u00
met extra publieksactiviteiten op 28 april en 7 mei

Groepstentoonstelling
21/5/2011 tem 29/5/2011
Vier kunstenaars tonen tijdens een groepstentoonstelling
verschillende artistieke disciplines: Steven Woestenborghs
(fotografie, digitaal bewerkte beelden), Maria Smet (poëzie,
woord & beeld), Hildegarde Matheussen (keramiek, vrouw
& mensheid), Maria Fleerackers (acryl & aquarel).
Buiten kan je het project ‘Oud-Turnhoutse groepskunst in de
tuin’ bezichtigen. Kinderen, jongeren en volwassenen maken
samen een kunstwerk dat zal worden tentoongesteld in de
prachtige tuin van het Hofke die dan op zijn mooist zal zijn.

Steven Woestenborghs

Maria Fleerackers

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 17u00
vrijdag van 13u00 uur tot 20u00
zaterdag en zondag van 11u00 17u00

Driedaags muziekfestival
Goezot in ‘t Hofke
3, 4 en 5 juni 2011
Het eerste weekend van juni kan je naar goede gewoonte
weer genieten van een portie steengoede muziek in de gezellige tuin van het Hofke.
Een ideale omgeving om Rootsmuziek te laten klinken!
Gezelligheid met hedendaagse- en ouderwetse klanken,
waar je moeilijk aan kan weer staan.
Een organisatie van Goezot vzw en Cultuurpromotie vzw
i.s.m. Hofke van Chantraine vzw

Info: www.goezot.be

Tentoonstelling
‘Woorden versteend’
18/6/2011 tem 26/6/2011
Groepstentoonstelling van letterkappers die al heel wat jaren
samen les volgen bij de bekende letterkapper Jos Geusens.
Het letterkappen is een discipline waarbij kalligrafie en steenhouwen met elkaar worden verbonden. De letterkapper gaat
op zoek naar een geschikte tekst, vaak een citaat. Na een
aantal schetsen, waarbij steeds aandacht besteed wordt
aan de details van het gebruikte letteralfabet, bestudeert hij
nauwkeurig, waar en hoe de tekst best past op de steen. De
letters worden overgezet op de steen en er vervolgens met
hamer, beitel en menselijke kracht ingekapt.
Tijdens de weekends worden er demonstraties letterkappen
gegeven in de mooie tuin van het Hofke.

Rita Mariën

Paula Wuyts

Openingsuren:
maandag tot en met vrijdag van 13u00 tot 17u00
zaterdag en zondag van 10u00 tot 18u00

Tentoonstelling
KUN-ST-OF
3/9/2011 tem 11/9/2011
‘KUN–ST-OF’ is een vereniging van 9 dames die zich bekeren
tot en zich veruitwendigen in diverse textiele kunstvormen.
Ze komen maandelijks bijeen om nieuwe technieken te
ontdekken en uit te proberen.
Ze organiseren gastateliers teneinde hun eigen inzichten aan
te scherpen en hun horizon te verruimen. Ze trachten af te
wijken van het gangbare conservatieve pad van de klassieke
textielrichtingen.
Maken deel uit van KUN-ST-OF: José Braeckmans,
Rita Cuylaerts, Irène De Peuter, Martine Devel, Danny
Dierckx, Karin Machielsen, Maryse Pillu, Anny Rombouts
en Gerd Van de Ven.

Tentoonstelling
Marleen Mostinckx en Diane Ceelen
1/10/2011 tem 16/10/2011
Marleen Mostinckx volgde schilderen aan het SASK te
Turnhout en beeldhouwen bij Fierens en Helmers. Zij zet
persoonlijke ervaringen om in beeldtaal, die schuift tussen
im- en expressie. Een heen en weer gaan tussen het schilderen van het object zelf en de uitwerking die het heeft.
Diane Ceelen volgde een artistieke opleiding aan het SASK
te Turnhout, in de afdeling Schilderen met als keuzevak
beeldhouwen en de afdeling Publiciteitstekenen met als keuzevak waarnemingstekenen. Zij volgde ook een opleiding
steenkappen bij Jos Fierens en keramieklessen bij Dinamo
(2006 tot 2010). Zij begeleidt workshops schilderen, tekenen
en experimenteel schilderen.
Bij Diane Ceelen gaat een concreet beeld als uitgangspunt
zijn eigen leven leiden. De beweging en de fascinatie van de
kleurencombinaties staan voorop.

Marleen Mostinckx

Diane Ceelen

Info: www.marleenmostinckx.be
www.dianeceelen.be

Tentoonstelling
Joor Verhoeven en Lies Van den Berghe
29/10/2011 tem 13/11/2011
Joor Verhoeven is leerkracht schilderkunst aan de Academie van Arendonk. De compositie en onderwerpen in haar
schilderijen zijn meestal eenvoudig en figuratief. Door het
verfgebruik en de subtiele kleur- en toonnuances wordt het
werk boeiend om te zien. Zij speelt graag met licht en donker.
Haar schilderijen groeien laag over laag. Het duurt meestal
lang voor zij een werk als ‘af’ beschouwd. Hierdoor ontstaat
er een interessante verfhuid.
Ook Lies Van den Berghe is leerkracht schilderkunst in
Arendonk. Zij werkt met aquarel en vooral met gouache, een
minder gebruikelijke verfsoort.
Haar werk is eerder illustratief, als kind al wou ze illustraties
maken. Het zijn echter geen vrolijke, oppervlakkige ‘plaatjes’.
Ze werkt introspectief en schildert niet vanuit een zichtbaar
gegeven, maar vanuit een innerlijke werkelijkheid met een
eigen kleurensfeer. Haar werk is nooit groots of luid, het is
klein, stil en reflectief.

Joor Verhoeven

Lies Van den Berghe
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