
RETROSPECTIEVE ‘VOETSPOREN’ 1982 - ...

LEO VAN DEN BOSSCHE
6 T/M 14 JANUARI 2018

De retrospecti eve ‘Voetsporen’ verwijst naar nostalgische 
sti llevens, weidse sti lle impressies van Landschap De Liere-
man en het Arendonks Goorke. Figurati eve werken zijn vi-
suele aantekeningen met een muzische, maatschappelijke 
of academische inslag.

Woordspelingen in teksten en tekeningen zorgen voor af-
wisseling met mijmeringen over de evoluti e van de natuur 
en dagdagelijkse dingen.

Elk beeld is een spiegel, een vertaling met kleurschakerin-
gen overgoten voetsporen in de omringende snelle wereld 
waarin rust en sti lte zeldzaam geworden zijn.

www.kunstwerkt.be/webgalerie/arti st/2668

TENTOONSTELLING ‘KLEURENSYMFONIE’

mARIA FLEERACKERS 
3 T/M 18 FEBRUARI 2018 

Na de opleiding Kunsten aan Het Heilig Graf te Turnhout 
gaf Maria Fleerackers Plasti sche Opvoeding in verschillende 
scholen, gedreven door de passie om de wereld te ontdek-
ken door het beeld. Haar creati ef proces ontstaat vanuit de 
elementen vorm, kleur, ritme, contrast en ruimte. Door te 
experimenteren met technieken, lijnen, materialen en vlak-
ken, kleuren de abstracte expressieve werken spontaan.

Reisindrukken en de aandacht voor de natuurlijke omgeving 
monden op het canvas uit tot kleurrijke, fi gurati eve tafere-
len. Het gebruik van acryl, olieverf of aquarel met paletmes 
en penseel geven de diverse onderwerpen een spontaan, 
boeiend en verrassend gevoel.

NEVER APOLOGIZES FOR YOUR SELFIES! �FRIDA KAHLO�

DOmIQUE SELEN, VANDA WILLEmS, 
LOES VLEUGELS EN 
HANNELORE VAN EVEN
8 MAART T/M 1 APRIL 2018

Selen, Willems, Vleugels en Van Even, zijn allen geboren in 
het midden van de woelige jaren zesti g. Hun paden kruis-
ten elkaar in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 
in Turnhout.

De zoektocht naar hun identi teit intrigeert deze vier dames 
mateloos. Op fi gurati eve wijze gooien ze als het ware hun 
lichaam in de strijd om zich in hun schilderijen, keramiek en 
grafi sch werk uit te drukken.

In deze tentoonstelling komen vrouwelijke emoti es aan 
bod. Aangename emoti es, maar ook de minder mooie en 
zelfs afschrikwekkende gevoelens worden verbeeld. Met 
een eigenzinnige kijk op het arti sti eke proces, gaan deze 
vrouwen onbevreesd de confrontati e aan met zichzelf en 
rijgen zo hun zielen aan elkaar als parels aan een snoer. 
Schrijfster Kristi en Hemmerechts die de kunstenaressen 
begeleidde, opent de tentoonstelling. 

SCAPES

WILLY THIJS, SCHILDERIJEN
14 T/M 29 APRIL 2018

De scapes van Willy zijn mentale landschappen waar het 
rusti g toeven is, maar niet zonder uitdaging. Wijkplaatsen 
voor de geest. Met zwier, maar wars van zweverigheid. Met 
kleur in de diepte en een hint van architectuur.

Thijs opereert graag vanuit het ongewisse, vanuit vorm- en 
kleurexperiment. Om nadien zachtjes tekeer te gaan, met 
overleg, op zoek naar balans.

Het begint meestal met toevalligheden, gezochte toevallig-
heden weliswaar. Loskoppelend van de rati o een onvoor-
ingenomen schrift uur vinden - voor zover dat mogelijk is - 
en die trouvailles bewerken, modelleren, componeren. In 
een geheel dat houvast biedt maar ook vraagtekens op-
roept. Tot een aarzelend evenwicht is bereikt, tussen het 
bekende en het bevreemdende: het werk van een behoed-
zame escapist. Picturaal onvermijdelijk uitmondend in een 
soort verbeeld landschap.

Affi  liati es: William Turner, Mark Rothko, Rik Wouters

VERKIEZING VAN HET ERFGOED VAN OUD-TURNHOUT

ERFGOEDDAG
22 APRIL 2018 

Heemkundekring Corsendonca plaatst op Erfgoeddag een 
authenti ek kieshokje in OC De Djoelen. Daar kan iedereen 
in volstrekte anonimiteit en mét een rood potlood een stem 
uitbrengen om mee te beslissen welk gebouw, landschap 
of monument hét onroerend erfgoed van Oud-Turnhout 
wordt en dus zeker nooit mag verdwijnen. Zelf een kandi-
daat voor deze ti tel nomineren kan nog tot 15 april 2018, 
door een bericht te sturen naar ditmoetblijven@gmail.com

Tijdens de Erfgoeddag kan je ook oude fi lms over de vie-
ringen van 100, 125 en 150 jaar Oud-Turnhout bekijken en 
zett en we de geklasseerde monumenten die Oud-Turnhout 
rijk is in de kijker. Kinderen maken die dag kennis met het 
belang van erfgoed door hun eigen kasteel te bouwen of 
mee te doen aan een leerrijk fotospel. En voor wie graag 
de benen strekt, is er een korte dorpswandeling met foto-
zoektocht en allerlei markante weetjes over Oud-Turnhout.

www.corsendonca.be

Openingsuren:
ma t/m za: 13.30 tot 17 uur 

zo: 10 tot 17 uur
Andere dagen op afspraak

Vrije toegang

Openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur 
Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Openingsuren:
wo t/m vr: 14 tot 18 uur
za en zo: 11 tot 18 uur
Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur 
Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Openingsuren:
zo: 10 tot 18 uur

Vrije toegang

Locatie: 
OC De Djoelen, Stwg. op Mol 3, �us 2,

Oud-Turnhout

Openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Het programma kan in de loop van het jaar nog wijzigen of uitbreiden. Neem daarom regelmati g een kijkje 
op www.hofk evanchantraine.be of teken in op de nieuwsbrief via de homepage.
Zo blijf je op de hoogte van alle initi ati even.

Meer info:
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine  - Kerkstraat 46  - 2360 Oud-Turnhout
(+32) 14 47 94 94
info�hofkevanchantraine.�e
www.hofkevanchantraine.�e
Bezoek het Hofke ook eens op www.face�ook.com!

KUNST- EN ERFGOEDCENTRUM

  Hofke
Chantraine

ACTIVITEITENKALENDER 2018

van

TENTOONSTELLING

mARC SpIESSENS EN
SEBASTIAAN COppENS

12 T/M 27 MEI 2018

Spiessens vertrekt van een abstracti e van een foto waarbij 
kleurvlakken en lijnen evolueren naar een persoonlijke 
suggesti e van het oorspronkelijk beeld. Hij heeft  een voor-
keur voor schilderijenreeksen rond specifi eke thema’s. In 
zijn recentste reeks, ‘The Company’, die in het Hofk e wordt 
getoond, staan de uiteenlopende operati onele acti viteiten 
van zijn werkgever Agfa-Gevaert centraal.

Glaskunstenaar sebas� aan coppens vervolmaakte na zijn 
studies zijn techniek bij de Franse glasblazer Gregoire Pays, 
in het atelier van Vannes-le-Châtel. Als professioneel kun-
stenaar, oversti jgt hij het ambachtelijke. 

Hij put zijn inspirati e uit de natuur en de kosmos. Bij zijn 
grote sculpturen combineert hij glas met hout, inox, corten-
staal en smeedijzer.
Coppens exposeert in binnen- en buitenland, niet in het 
minst op de Art Fair Köln, Universal Art Expo Milano en de 
Hermitage in Amsterdam.
www.seglasti aan.be



ROOTS- EN BLUESFESTIVAL

GOEZOT IN ‘T HOFKE
1, 2 EN 3 JUNI 2018

Het eerste weekend van juni kan je in het Hofke genieten 
van het gezelligste festival van de Kempen.

DIt jaar met The Scabs op vrijdag, ruige Roots & Rockabilly 
op zaterdag en een internationale Bluesaffiche op zondag!

Bekijk het volledige programma van dit driedaags festival 
op www. www.goezotinthofke.be!

www.goezotinthofke.be

FESTIVAL VAN DE GOEDE SMAAK

JAZZKITCHEN  
IN DE TUIN VAN HET HOFKE 

19 AUGUSTUS 2018

Op zondag 19 augustus organiseert Jazzkitchen voor de zes-
de keer een festival in de prachtige tuin van het Hofke.

Met een gezellige cavabar, lekkere hapjes, streekbiertjes, 
een zomerse omkadering en gekruid met frisse jazzmuziek, 
belooft het alweer een smakelijke, jazzy dag te worden.

Het volledige programma vind je op www.jazzkitchen.be

IN HET SPOOR VAN DANIËL

CHRIS WOLF EN LINDA SAVINEAU
29 SEPTEMBER T/M 14 OKTOBER 2018

Daniël Von Weinberger is een gerenommeerd kunstenaar, 
vader van 10 en een gelovig man. Chris en Linda volgden 
Daniël van nabij: Chris in het kader van zijn eindwerk Foto-
kunst en Linda als studente Juweelontwerp.

De beelden van Chris laten je kennis maken met de creaties 
van Daniël. Ze tonen hem aan het werk in zijn atelier, met 
zijn leerlingen, tijdens het bezoek aan een expo, biddend 
aan het graf van zijn vader, …

Daniël was Linda’s mentor en docent Juweelontwerpen. 
Linda gebruikt ongewone materialen om tot extravagante, 
maar draagbare juwelen te komen.

In deze expo worden ook een aantal van Daniëls ‘juwelen’ 
tentoongesteld. Aan de hand van enkele video’s kan je hem 
trouwens zelfs zien én horen.

www.chriswolf.be | www.lindasavineau.com

Randactiviteit | fotoshoot - za 6/10 van 14 tot 16 uur
Tooi jezelf met de juwelen van Linda en laat u door Chris fotografe-
ren! Deelname gratis. Vooraf inschrijven niet nodig.

FOTOTENTOONSTELLING 

CARA A CARA BOLIVIA
26, 27 EN 28 OKTOBER 2018

Deze fototentoonstelling brengt ons beelden over het leven 
van de plattelandsbevolking in Bolivia. Beelden van kinde-
ren en volwassenen die kracht en fierheid uitstralen en ons-
zelf in de spiegel doen kijken.

Cara a Cara Bolivia is een initiatief dat het werk van de Boli-
viaanse ngo “Mano a Mano Bolivia” in Vlaanderen bekend 
wil maken. De foto’s zijn gemaakt door René Thielemans 
tijdens de realisatie van ontwikkelingsprojecten in de afge-
legen dorpjes. Initiatiefnemer is de vereniging “Amigos de 
Mano a Mano Bolivia”.

Op zaterdagavond 27 oktober kan je vanaf 19.30 uur in het 
Hofke “proeven van Bolivia”.
Inschrijven via info@amigosmmb.org

KUNSTWANDELING EN ExPO

IN HET SpOOR VAN
KUNSTWANDELING 23 SEPTEMBER 2018
ExPO 24 SEPTEMBER T/M 21 OKTOBER 2018

In navolging van de beroemde Lieremanschilders, trekken 
ook dit jaar opnieuw kunstenaars naar het Landschap De 
Liereman om er ter plaatse het prachtige natuurgebied 
vorm te geven. Bezoekers kunnen al wandelend kennis ma-
ken met de kunstenaars in actie. De werken worden daarna 
tentoongesteld in het bezoekerscentrum.

ExPO EN BOEKVOORSTELLING 

oUd-tURnhoUt
EN DE GROOTE OORLOG II
11 NOVEMBER 2018

Heemkundekring Corsendonca sluit de herdenking van 100 
jaar Groote Oorlog af met de voorstelling van het tweede 
deel van ‘Oud-Turnhout en de Groote Oorlog’. Centraal 
staat het leven van de ‘gewone’ Oud-Turnhoutenaar.

www.corsendonca.be

DE LIEREmANSCHILDERS

EINDEJAARSTENTOONSTELLING

HANDEN TEN VOETEN UIT
15 DECEMBER T/M 20 JANUARI 2019

Handen maken de wereld ‘maakbaar’. Ze zijn de voelsprie-
ten van onze creatieve geest.
Ze geven en ze nemen, ze strelen en ze slaan, ze vangen en 
ze werpen, ze wenken en ze wijzen.

In onze eindejaarstentoonstelling ‘Handen ten voeten uit’ 
laten we de handen spreken. De palm die nestelt, de duim 
die ervoor gaat en verder aan elke vinger een verhaal. In 
elke kamer van het Hofke zie je een mix van vormen en 
materialen uit verschillende tijden en culturen. Je wandelt 
door de geschiedenis van oertijd naar science fiction, reist 
van hemel naar hel, van herkenning naar verrassing, van  
eigen dorp naar de rest van de wereld.

Aan de expo is verder ook een breed programma pu-
blieksactiviteiten gekoppeld, te raadplegen via onze web-
site, nieuwsbrief, facebook en media.

GLOW IN THE DARK

JEF KEUSTERmANS
3 T/M 18 NOVEMBER 2018

Jef Keustermans is een veelzijdig kunstenaar die experi-
menteert met moderne technieken en onconventionele 
materialen. Door middel van digitale bewerking, hoogwaar-
dige afdruk met giclee-printer, fosforescerende verf of een 
verrassende drager zoals velours, creëert hij zijn persoonlij-
ke interpretatie van het afgebeelde.

A work of art has to perform night and day, is het motto van 
deze kunstenaar. Zijn werken stralen letterlijk licht uit en 
krijgen bij valavond een ongekende schoonheid. Hierdoor 
ontstaat in de vele kamers van het Hofke waar Jef Keuster-
mans verschillende reeksen van zijn kunstwerken toont, 
een bijzondere sfeer.

De expo heeft uitzonderlijke openingsuren zodat je ook in 
het donker met de kunstwerken kan communiceren.

Bezoekers kunnen, indien zij wensen, deelnemen aan een 
georganiseerde interactie.

www.jefkeustermans.com

ENTHOUSIASTE mEDEWERKERS
VOOR HET HOFKE VAN CHANTRAINE

Het vrijwilligersteam van het Hofke zet zich in op verschil-
lende manieren.

Onze vrijwilligers helpen onder andere bij opstelling en  
ontmanteling van de tentoonstellingen, gaan rond met 
drank en hapjes tijdens openingen en houden toezicht  
tijdens de expo’s. Maar net zo goed kunnen ze mee naden-
ken over de toekomst van het Hofke.

Kortom... voor elk wat wils!

Heb je interesse om deel uit te maken van dit fijn team, 
mail dan naar info@hofkevanchantraine.be of spring even 
binnen tijdens de openingsuren.

Openingsuren:
vr: officiële opening
za en zo: 10 tot 18 uur
Vrije toegang

Praktisch:
Doorlopend open van 11 tot 20 uur
Vanaf 14 uur animatie voor jong en oud
Vrije toegang

Openingsuren:
wo: 14 tot 16 uur
vr - nocturne: 18 tot 21 uur 
za: 12 tot 20 uur
zo: 13 tot 17 uur
Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Openingsuren:
do t/m zo: 13.30 tot 17 uur 

Andere dagen op afspraak
Vrije toegang

Openingsuren:
wo t/m vr: 13.30 tot 17 uur

za: 11 tot 17 uur
zo: 13 tot 17 uur

Andere dagen op afspraak, vrije toegang


