Brakel, 14 februari 2018

Perstekst
KUNSTPROJECT BRAKEL 2018
De Culturele Raad Brakel werd opgericht in 1973 en is de oudste gemeentelijke
adviesraad van Brakel. Dit negende lustrum mag niet onopgemerkt voorbij gaan en
wordt dan ook op een passende wijze gevierd met een tentoonstelling. Omdat er in
Brakel heel wat creatieve mensen leven en werken moest worden uitgekeken naar een
ruimte die groot genoeg is om de kunstwerken zo goed mogelijk voor te stellen. De
keuze viel op de kerk van Michelbeke en het nabijgelegen aloude café Sint Sebastiaan.
Het interieur van het café werd ontworpen omstreeks 1950 en is in zijn authentieke staat
bewaard. Het is op zich al een bezienswaardigheid en het is enkel bij bijzondere
gelegenheden open. In het aansluitend zaaltje, waar zich vroeger de bolbaan bevond,
worden een aantal kunstwerken tentoon gesteld. Men kan er ook in de gezellige
omgeving napraten over de tentoonstelling bij een koffie of een lekker biertje.
In het café en in de kerk stellen dertig kunstenaars tentoon. Heel wat kunstvormen zijn
aanwezig, zoals olieverfschilderijen, beeldhouwwerk en keramiek. Verrassende kunst van
getalenteerde kunstenaars.
Stellen tentoon: Anne-Claire BISSCHOP –Jacqueline BONNIER - Philippe BOOSTEN – Marc
CARLIER – An DE BELDER – Machteld CALLEWAERT - Luc DELEU - Albert DEPESSEMIER
- DE SIERK – Christine SLEURS - Paul DE STAERCKE - Yvan DE VOS - Jan DE ZAEYTIJD
- Suzanne FAUT – Herwin GEENENS - Lucie GOSSEYE – Bryan GREEN – Marleen
HAEGEMAN - Yvan JACQUES - Roger LABEE - Johan LINTHOUT – Jella ONDERBEKEPascale POLLIER – Marie-Jeanne REYGHAERT - SILVER WING - André SPITAELS - Siska
VANDEKEERE - Patrick VAN DER HEYDEN – Mia VAN DER VELDEN – Lea VRIJDAG.
De tentoonstelling is open op de zaterdagen 10 en 17 maart en op de zondagen
11 en 18 maart, telkens van 14 tot 19 uur.
Op zondag 11 maart is er om 15 uur een optreden van FLOU ARTISTIQUE (piano
en viool) en op zondag 18 maart treedt de VRIJE KUNSTKRING BAND op.
De toegang is vrij en iedereen is welkom.
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