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WELKOM
Geachte Kunstkringleden,
Beste vrienden,
Zoals beloofd zijn we hier met onze tweede editie van de Zoutkistgazet! Er zijn weer een aantal
pagina’s volgeschreven om jullie te laten zien dat onze Kunstkring springlevend is, boordevol
activiteiten en grootse plannen heeft voor een feestelijk werkjaar 2015-2016. Haal alvast je agenda
er bij, want we verwachten jullie!!!
We hebben in deze editie een fantastische dame als ‘Kunstkringer in de kijker’ (vlug verder lezen
als je wil weten hoe je creatief aan de slag moet met een blikje Red Bull) Een stand van zaken wat
betreft de renovatiewerken vinden jullie in de rubriek ‘Wat geweest is!’ Ook een overzicht van de
afgelopen activiteiten en enkele sfeerbeelden, kan je hier bekijken.
In het ledennieuws nogmaals de oproep om werken binnen te brengen voor onze ledententoonstelling
tijdens SalonDT of je plekje te reserveren voor het Vrij Podium in het weekend van 8 en 9 augustus
2015.

We lichten alvast een tipje van de sluier wat betreft het aankomende jubileumjaar 85 jaar Koninklijke
Kunstkring. We serveren jullie een royale ‘Coupe Royal’ met een feestelijke opening op 11 november
2015. Waar is die agenda?
Namens de voorzitter, de bestuursleden en de redactie: Veel Leesplezier! (NH)
Heb je een vraag of bemerking voor de Zoutkistgazet? Laat het ons weten!!! Ben je op
een activiteit geweest en je wil een kort verslagje schrijven, gewoon doen!!! Heb jij met
je smartphone die té gekke foto genomen… doormailen aub! Doe je als lid mee aan een
tentoonstelling, stuur ons de gegevens en we vermelden het in ons Ledennieuws! Het maakt
ons werk een beetje lichter en geeft een breder beeld van wat er bij de leden ook echt leeft!
Je kan de redactie altijd bereiken via email: zoutkistgazet@hotmail.com.

VU: Patrik De Wolf - Tiensevest 25 - 3800 Sint-Truiden

Deze zomer kan je elke woensdagnamiddag terecht in het Scharesliephuisje of bij zonnig weer in
onze gezellige tuin voor een ‘open atelier’ samen met de dames van Kantelink. Ook verwachten we
de Boddelkèèr voor een optreden op zondag 2 augustus 2015 en houden we ons jaarlijks Salon DT!
Lees hier alles over in de rubriek ‘Wat gaat komen...’

KUNSTKRINGER IN DE KIJKER
Magina Sioulants
Magina, geboren in 1953, is al ruim 30 jaar een gewaardeerd lid van
onze Kunstkring. De kunstmicrobe kreeg haar te pakken tijdens de lessen
Plastische Opvoeding van Raoel Chanet op de middelbare school. Even
heeft ze zelfs overwogen om naar Sint-Lukas te gaan, maar koos uiteindelijk
het regentaat en de richting kleding, waarin ze op een praktische manier
uiting kon geven aan haar creativiteit.

De start van haar artistieke loopbaan had dan ook alles te maken met
textiel in heel ruime zin. Haar vroegste werken waren in macramé en
stofapplicaties macramé, in een later stadium kwam daar vilt bij. Op
een bepaald ogenblik ontstaat de fascinatie voor allerlei soorten papier,
al dan niet bedrukt, die ze op een geheel eigen wijze verwerkte in
o.a. sculpturale vormen. Krantenpapier en oude boeken vormen niet
alleen een geliefkoosd materiaal om mee aan de slag te gaan, maar
ook een onuitputtelijke bron van inspiratie. Magina vond het interessant
dat de toeschouwer probeerde te lezen wat er op het papier stond. Ze
ging opzoek naar drukwerk in vreemde talen en zo wordt diezelfde
toeschouwer een beetje bij de neus genomen.
Het ontstaan van nieuw werk gebeurt na een proces van denkwerk of kan heel spontaan gebeuren
door het verzamelen van verschillende materialen. Een bezoek aan één van de vele tentoonstellingen
in binnen- of buitenland, is meestal de aanleiding om een idee verder uit te werken of terug op te
pikken en in ‘Magina’-stijl vorm te geven!
Magina kan ondertussen een uitgebreide CV voorleggen van tentoonstellingen en wedstrijden,
waaraan zij deelnam. In 2005 behaalde ze de tweede prijs in de Red Bull Creativity Contest. Het
ontstaan van dit kunstwerk wordt graag door manlief uit de doeken gedaan… Met de opdracht
‘wees creatief met een blikje Red Bull’ wist Magina niet onmiddellijk wat gedaan. Tot ze die blikjes
opeens overal in het straatbeeld zag opduiken als zwerfvuil. Ze besloot deze blikjes te fotograferen
en een logboek bij te houden van vindplaats, dag en uur. Met de foto’s ging ze in haar typische
‘mixed media’-stijl aan de slag en de logboekgegevens werden naar een plattegrond van onze stad
vertaald. De jury zag dat het goed was!
Op vrijdag 3 april 2015 hield Magina een Mini Expo in ons Scharesliephuisje. Griekenland, de
inspiratiebron van haar meest recente werk, liep als een rode draad door de avond, tot de lekkere
Griekse hapjes toe. In de getoonde werken konden we haar typische stijlkenmerken terugvinden:
de liefde voor (in dit geval Grieks) krantenpapier als drager, de kleur blauw (hier in mooi contrast
met okers) en de soms subtiele, maar ook vaak dominante herhaling van bepaalde elementen, wat
ritme en kracht aan haar werken geeft.
We hopen in de toekomst nog meer moois van Magina te kunnen bewonderen! (NH)

WAT GEWEEST IS!
Truiens Kortfilmfestival ism Ciné Roxy
Op zaterdag 28 februari organiseerde de kunstkring samen met Ciné Roxy het eerste Truiens
kortfilmfestival. Die avond toonden we een zestal kortfilms van lokaal filmtalent (waaronder een lid
en aspirant-lid). Het was een gevarieerd programma met animatie, humor en drama. Een zestigtal
mensen bezocht dit evenement en wie ons kleine scharensliephuisje kent, weet dat het meer dan
vol zat die avond.
Optreden Strand ism Marla Tyler Presents
Een maand later vond er alweer een samenwerking
plaats. Dit keer tussen de kunstkring en Marla Tyler
Presents. En alweer een vol huis! Dit keer weken we uit
naar de zoutkist zelf.
Bert Dockx, de onvolprezen frontman van Flying
Horseman en Dans Dans, bewees dat geen uitdaging
hem te groot is. Helemaal alleen met een akoestische
gitaar speelde hij uitgepuurde, intieme Nederlandstalige
songs; waarin de stilte de hevigste stormen trotseerde.
Mini Expo
Naast de Zaterdagavonden@Scharensliephuisje en onze Jazz-avonden werd het hoogtijd voor
een nieuw project. Onze vernieuwde tentoonstellingsruimte begint terug vorm te krijgen, maar
is nog niet volledig gebruiksklaar. Dit weerhoudt ons echter niet om tentoon te stellen; hetzij op
iets kleinere schaal. Daarom organiseren wij elke maand een Mini Expo. Ook dit gaat door in ons
Scharensliephuisje en loopt telkens welgeteld één avond. Kort maar krachtig! Elke maand krijgt een
ander lid van onze kunstkring er de kans om haar of zijn werk te tonen. En omdat tentoonstellen
niet saai hoeft te zijn, gebeurt er tijdens zo een Mini Expo iets meer: een DJ, een performance,
aangepaste hapjes,…
Peter Geerts, Magina Sioulants en Eric Goossens kwamen reeds aan de beurt. In juni volgt An
Preuveneers. En omdat beelden meer zeggen dan…

Heb jij ook zin om jouw werk te tonen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via
zoutkistgazet@hotmail.com

Culinair
Niet gepland, maar spontaan ontstaan vanuit de buik van onze kunstkring. Kunst alleen houdt een
mens niet gaande. Ook de innerlijke mens moet al eens versterkt worden. In april vond een eerste
Whisky Tasting plaats. Op Facebook kregen we alvast deze recensie binnen:

Ivo Breesch participeerde zaterdag aan een ‘Whisky Tasting’ in het Scharensliephuisje. Docenten
Christof Dunon en Peter Geertdxz introduceerden de 30 aanwezigen (waarvan 6 dames die niet voor
de heren moesten onderdoen!) op een aangename én proefondervindelijke wijze in de wondere
wereld van de Schotse, Ierse en Amerikaanse whisky’s. Qua gezelligheid en sfeer ‘een vette 9’ (geen
enkele Sint-Truidense kroeg zal het vanavond beter gedaan hebben). Proficiat en voor herhaling
vatbaar !
Een maand later vond er het Hapje Tapje plaats. Dit was een proeverij van speciale bieren, telkens
in combinatie met een overheerlijk hapje. Aan beide initiatieven wordt ongetwijfeld een vervolg
gebreid.

Renovatiewerken
En omdat de boog niet altijd ontspannen kan worden, moet er ook al eens wat arbeid verricht
worden. In het voorjaar van 2015 is er weer heel wat werk verzet…

De meesten onder jullie zullen nieuwsgierig zijn naar de renovatiewerken… Wel een kleine stand
van zaken:
In het Tolhuis liggen alle sanitaire leidingen en ligt inmiddels de vloer ook. Het dak werd vervangen en geïsoleerd. Dit dient uiteindelijk ook als terras voor de Zoutkist.
Het keukentje zal ook dringend weer eens onder handen moeten genomen worden, zodat er weer
lekkers kan bereid worden voor Salon DT en aankomende recepties.

In de zoutkist zijn we begonnen met het plaatsen van de binnenwanden.
Er is nog heel wat te doen met beperkte middelen, vandaar dat we veel zelf proberen te doen…
en dan kan ik het niet laten om nog eens een oproep te doen voor helpende handen… Hoe meer
handen, hoe vlugger we optimaal van onze infrastructuur kunnen genieten!!! Graag een mailtje
(zoutkist@hotmail.com) of telefoon naar onze secretaris Annie (0497/54.88.53) als jullie willen
helpen en jullie worden verder op de hoogte gehouden waar en wanneer er hulp nodig is! (PG)

WAT GAAT KOMEN...
Ook deze zomer zitten we niet stil in onze kunstkring! Wat mag je allemaal van ons verwachten?
Open atelier@Scharesliephuisje
De dames van Kantelink komen tijdens de maanden juli en augustus op woensdagnamiddag
samen in het Scharesliephuisje. De leden en vrienden van de Kunstkring zijn ook welkom op deze
namiddagen. Misschien wil je wat komen tekenen of aquarellen of ... Misschien wil je zelf wel met
draad aan de slag… en je eigen textielkunst maken. Er zal wel altijd iemand een beetje uitleg willen geven. Alles kan, niets moet! Bedoeling is om samen te werken, elkaars kunne te delen, om zo
in alle vriendschap, tot een kruisbestuiving te komen.
Een drankje, koffie of thee zijn aan een democratische prijs te krijgen aan onze bar.
Elke woensdag van 14u tot 17u van harte welkom in ons Scharesliephuisje of tuin! (NH)
De Boddelkèèr
Het Sint-Truidense straattheatergezelschap ‘De Boddelkèèr’, met onze medekunstkringer Didier
Bessemans, staat voor het zevende achtereenvolgende seizoen klaar om de inwoners van groot
Sint-Truiden te verblijden met een reeks optredens. Op zondag 2 augustus om 15u spelen zij op
de Tiensevest voor onze geliefde Zoutkist. Bij slecht weer zal het optreden binnen doorgaan. Dit
wordt ongetwijfeld een prachtige zomernamiddag vol grappen, muziek en verhalen in het plat
sintruins. (PG, NH)
Salon DT
Reserveer alvast het weekend van 8 en 9 augustus 2015 in jullie agenda want dan houden we ons
jaarlijks Salon DT! Als van ouds in de 24u non stop versie!
Wat staat er op het programma?
We openen zaterdagmiddag rond 14u met onze ledententoonstelling (vergeet niet jullie werken
binnen te brengen voor 5 augustus!) in de Zoutkist. Van 14u tot 17u houdt onze JuniorKring workshops voor de kids en kunnen begeleidende (groot)ouders smullen van pannenkoeken en koffie.
Verder worden er ook tapasbordjes met bubbels of een lekker wijntje geserveerd! Later op de
avond is er een vrij podium (deelnemers inschrijven voor 1 augustus!!!). De dapperen onder ons
kunnen het nachtje doortrekken aan de bar om dan tegen 8u30 op zondagochtend aan te schuiven aan ons ontbijt met bubbels (volwassenen € 9 pp, kinderen van 6 tot 12 jaar € 6 en jonger
dan 6 jaar € 3 enkel via inschrijving per mail info@zoutkist.be ) Rond 11u vertrekken we voor een
wandeling met gids. Na de wandeling zal onze voorzitter de 24u van SalonDT 2015 plechtig afsluiten bij een aperitiefje. En omdat we weten dat onze Kunstkringers graag nog wat blijven plakken,
opent aansluitend ons Café DT en wanen we ons in zomers Frankrijk met een hapje en drankje,
een spelletje petanque of Kubb… Hopelijk zien we elkaar dan! (NH)
Het wordt een gezellig en druk SalonDT-weekend. Daar vele handen licht werk maken, ook hier
nog een oproep voor helpende handen! Wil je graag helpen met pannenkoeken bakken, tapasbordjes maken, afwassen, een biertje of wijn schenken, tafels afruimen, spek en eieren bakken

voor ons ontbijt, een croque monsieur maken, … laat het ons weten! Stuur een mailtje naar zoutkistgazet@hotmail.com! Alvast bedankt!
In het najaar komen enkele oude bekenden terug en hebben we een heus jubileum op het programma staan! Hier onder al wat informatie, meer uitleg in ons septembernummer.
Zaterdagavonden, Mini Expo, All that Jazz,…
Ook volgend seizoen valt er heel wat te beleven bij de kunstkring. Aan het programma wordt
volop gesleuteld. De Zaterdagavonden@Scharensliephuisje gaan hun vierde seizoen in. Ook voor
de Jazz-avonden en de Mini Expo is er weer een plaatsje en er staat zelfs een nieuw project op
stapel. Het seizoen zal weer boordevol beeldende kunst, muziek, woord, dans, film, enz… zitten.
Voor ieder wat wils dus. (PG)
Wens je actief deel te nemen aan één van onze activiteiten of heb je een idee, laat het ons zeker
weten. Dat kan door een bericht te sturen naar zoutkistgazet@hotmail.com
Coupe Royal
In het werkjaar 2015-2016 bestaat onze Koninklijke Kunstkring 85 jaar en dat wordt uiteraard
uitgebreid gevierd! De aftrap van dit jubileumjaar wordt gegeven op woensdag 11 november 2015
om 15u met een feestelijke opening in onze Zoutkist. Reserveer ook meteen zaterdagavond 21 november in jullie agenda want dan houden we een speciaal ‘Coupe Royal’-KK-ledenfeest. De werkgroep ‘Coupe Royal’, zoals we het jubileumjaar genoemd hebben, plant nog heel wat activiteiten
tot in april 2016. Welke dit zijn? Daar vertellen we jullie alvast alles over in ons septembernummer
van deze Zoutkistgazet! (NH)

Kalender
20/06/2015		

Eindfeest Zaterdagavonden@Scharensliephuisje

02/08/2015		

De Boddelkèèr (om 15u!!!)

08-09/08/2015
Salon DT
			
11/09/2015		
Seizoensopening@Scharensliephuisje
11/11/2015		

Feestelijke openingsreceptie Coupe Royale (85 jaar Kunstkring)

21/11/2015		

DinerRoyale@Paulie’s (Royaal KK-ledenfeest)

LEDENNIEUWS

UITNODIGING

deelname ledententoonstelling
deelname vrij podium
Salon DT 8 en 9 augustus 2015
Beste Kunstkringer,
Het is weer bijna zomer… en ons jaarlijks Salon DT komt steeds dichterbij! Graag willen we
jullie dan ook warm maken om deel te nemen aan de ledententoonstelling (doorlopend vanaf
zaterdag 8 augustus 2015, 14u tot zondagavond 9 augustus 2015) of het vrij podium
(zaterdagavond 8 augustus) We zijn ook bijzonder trots dat we de grote zaal van onze
Zoutkist opnieuw kunnen gebruiken voor ons Salon DT!
PRAKTISCH
Ledententoonstelling: we vragen jullie maximum 3 beeldende werken binnen te
leveren, waarvan wij garanderen dat er minstens 1 zal tentoongesteld worden. Wij
aanvaarden werken tot en met 5 augustus 2015, alles wat later binnen geleverd
wordt, kan helaas niet meer opgenomen worden in de tentoonstelling. We streven er immers
naar om een mooie en evenwichtige tentoonstelling op te bouwen. Dit kost tijd! Zorg dat elk
werk vergezeld is van een kaartje met de titel van het werk, naam uitvoerder, datum,
afmetingen en gebruikte materialen.
Jullie kunnen de werken binnen brengen in het Scharesliephuisje op zondag 2 augustus
2015 van 13u tot 14u, en aansluitend blijven hangen voor het optreden van de
Boddelkèèr, of op woensdag 5 augustus 2015 tussen 17u en 19u, lukken deze data
niet? Maak een telefonische afspraak bij een bestuurslid. (Eric Goossens 0478/62.05.41,
Patrik De Wolf 0484/85.91.25 of Annie Vermôte 0497/54.88.53)
Vrij Podium: hier hopen wij onze woordkunstenaars en muzikanten, danstalenten en
andere performers aan het werk te zien! Maar er is zeker ook ruimte voor een kortfilm of
animatie! Afhankelijk van de inschrijvingen zal er een programma opgemaakt worden. Wij
zijn erg benieuwd naar jullie werk! Inschrijven doen jullie door een mailtje te sturen voor
1 augustus 2015 naar Peter (peter--geerts@hotmail.com) of Nele (nherbots@gmail.com)
waarin jullie vermelden wat jullie precies willen doen, hoe lang dit ongeveer gaat duren en
wat jullie van ondersteunend materiaal nodig hebben/zelf meebrengen, vermeld ook
contactgegevens zodat wij terug contact kunnen opnemen voor concrete afspraken!
Graag willen we jullie er ook op attent maken dat een deelname aan deze tentoonstelling of
het vrij podium in principe kosteloos is, daar jullie al lidgeld hebben betaald, moest dit niet
het geval zijn… Schrijf dan zo snel mogelijk jullie lidgeld van 25 euro over op rek.nr.
BE71 7775 9632 6269, zo blijf je volwaardig Kunstkringer en kan je blijven deelnemen aan
onze ledenactiviteiten!
Met kunstzinnige groeten,
Patrik De Wolf, voorzitter KK
Nele Herbots, namens de Werkgroep Salon DT

KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD
In deze rubriek willen we jullie op de hoogte houden van tentoonstellingen, open ateliers, kunstroutes
en dergelijke waar onze leden aan deelnemen. Dus bezorg je gegevens aan ons
(zoutkistgazet@hotmail.com) en wij plaatsen de info hier! (NH)
H2O Halmaal
Wie? Frank Delbeke, Patrik De Wolf, Jos Herck, Rohnny Houwaer, Raf Roefflaer, Stefan Vanlangendonck
Wat? In Situ en Installatiekunst
Waar? Overstromingsgebied Halmaal (Sint-Truiden)
Wanneer? van 9 mei tot en met 27 september 2015
Textielroute Leiden (Nederland)
Wie? De dames van Kantelink en hun Nederlandse collega’s van Experikant
Wat? Textielkunst gepresenteerd in een interieur
Waar? Meubelzaak Zirkzee te Leiden
Wanneer? Van 13 mei tot 16 mei 2015
Kunsthaven
Wie? Peter Geerts
Wat? Week van de amateurkunsten
Waar? De markt van Schoten
Wanneer? vrijdag 24 tot zondag 26 april 2015
Kermis Halmaal
Wie? Raf Roefflaer, Rohnny Houwaer, Marleen Smets, Tinne Kers, Stefan Vanlongendonck,
Annie Vermôte
Wat? Groepstentoonstelling
Waar? Boerderij Houwaer Halmaal
Wanneer? 29 -30 - 31 mei 2015
Kunstbakens - Hoogtij
Wie? Raf Roefflaer, Jos Herck
Wat? Kunstroute
Waar? Wellen
Wanneer? 14 juni tot 15 september 2015

TEN SLOTTE ..
Oproep! De kunstkring leeft meer dan ooit te voren. De zaterdagavonden, Jazz-avonden, Mini
Expo’s,… Maandelijks zijn er een paar activiteiten in onze kunstkring. Dit leverde ons niet alleen
enkele nieuwe apirant-leden op, maar het brengt ook wat geld in het laatje. De inkomsten halen we
voornamelijk uit de verkoop van drank. Uiteraard gebeurt dit niet vanzelf. Wij zijn dus op zoek naar
helpende handen die het werk lichter maken. Heb jij zin om op één van deze avonden de bar open
te houden? Laat het ons weten en mail naar: zoutkistgazet@hotmail.com.
Om de sectie LEDEN op onze website te vervolledigen, zou het bestuur van de Kunstkring graag
hebben dat elk lid, een foto van zichzelf en een korte beschrijving van zijn of haar artistieke activiteiten
(met eventueel een persoonlijk webadres waar naar kan doorverwezen worden) doormailt naar Raf,
zodat hij de website verder kan actualiseren. Mailtjes naar raf.habk@hotmail.com
Heb jij je lidgeld al betaald?
Gelieve hiervoor € 25 over te schrijven op rek.nr. BE71 7775 9632 6269
Aan Koninklijke Kunstkring VZW - Tiensevest 25 - 3800 St-Truiden.
Met vermelding van je naam en lidmaatschap 2015
Naast deze nieuwsbrief en de mailtjes die je regelmatig krijgt, kan je ons ook volgen op Facebook
via de openbare groep “Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden”.
Dit was het... Onze volgende editie kan je verwachten begin september 2015!

