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WELKOM
Geachte Kunstkringleden, aspirant-leden en sympathisanten,
Beste vrienden,
2016 nadert met rasse schreden… hoogtijd om de laatste editie, jaargang 1 van deze Zoutkistgazet
in uw mailbox te laten belanden! Bij deze!
En met het nieuwe jaar in zicht hebben we de obligatoire terugblik op het voorbije, toch wel drukke
jaar in onze Kunstkring. De Kunstkring leeft! Dat zien we aan het grote aantal activiteiten, getuige
de vele rubriekjes in de sectie ‘Wat geweest is!’ Verder zijn er zeker ook de vele trouwe bezoekers
van onze activiteiten en de vele nieuwe gezichten, die we met veel plezier mogen verwelkomen.
We hopen dat we verder kunnen zeilen op dit elan en ook van 2016 een prachtig Kunstkringjaar
maken…
Dat hopen we in de eerste plaats te doen met de verder zetting van ons feestjaar ‘Coupe
Royale’ ter ere van het 85-jarige bestaan van onze Kunstkring en de afsluiter ‘Tour Royale’, een
tentoonstellingsroute met werken van onze leden. Bij deze nogmaals een warme oproep aan de
leden om hun deelname zo vlug mogelijk te bevestigen!
Graag zouden we ook alle leden willen uitnodigen op de Algemene Vergadering op 10 januari
2016 om 11u met aansluitend het voorlezen van de Nieuwjaarsbrieven door de nieuwe leden en
onze Nieuwjaarsdrink met gezellige babbel achteraf. Wees er zeker bij!

Namens de voorzitter, de bestuursleden en de redactie, wensen wij jullie allen een aangenaam
einde jaar en een spetterend, sprankelend en vooral kunstzinnig 2016
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@gmail.com.

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

Het is een uitgebreide ‘gazet’ geworden… dus neem er een lekkere kop koffie of thee bij, een wijntje
of een schuimend biertje, ga lekker achteruit zitten en geniet van deze laatste Zoutkistgazet van
het jaar!

KUNSTKRING IN DE KIJKER
Coupe Royale, een royaal feestjaar
Op 23 november 1930 hielden zeven jonge snaken (want het waren inderdaad allen mannen) de
allereerste vergadering van wat zij toen al noemden “de Kunstkring St-Truiden”. En 85 jaar later
zou het feestjaar starten met een etentje.
Zou ...
Want dan bedacht de werkgroep dat er toch wel een programmavoorstelling moest komen. Op de
vrije dag 11 november en dat zou het startschot worden. Een startschot waarvoor we de collega’s
van de pers uitnodigden.
Zou ...
Want dan vond Stefan Vanlangendonck het opportuun om in avant-première een Coupe Zythologie
te houden op zaterdag 7 november. Vier selecte bieren gepaard aan evenveel met zorg bereide
hapjes, tot zelfgemaakt kopvlees toe. Er zijn die avond een 40-tal mensen gelukkig gemaakt op een
wijze zoals het de Kunstkring past: aangenaam en smaakvol tot in de perfectie.
Op 11 november stond om 15 uur de koffie en thee klaar voor een ‘Afternoon Tea’ die niet alleen
gezellig was, maar ook een blik wierp op het programma en de verbouwingen. Er werd ook gepraat
over de rol die de Kunstkring in de toekomst kan spelen. Het zal er alleszins wat anders gaan uitzien
dan voorheen. Een voorbeeldje: voor het eerst werkt de Kunstkring samen met sponsors.

Remembrance Day was de derde activiteit, exact in het midden van de maand. Op een
ontieglijk vroeg uur (voor sommigen) woonde een harde kern de misviering bij, waarop de overleden leden werden herdacht. Daarna een soepje met brood en wijn. En een woordje over de geschiedenis van de Kunstkring.
En dan uiteindelijk op 21 november het langverwachte Galadiner. Uitgedost naar Paulie’s, helemaal in de sfeer van de jaren dertig, een kiekje en lekker de benen onder de tafel steken. Een
mooie afronder van de startmaand van Coupe Royale.

Het vervolg?
Op zaterdagavond 6 februari volgt Coupe de Parole met de gesproken woord en theater. De
optredens zijn van Annicka Deroose, Didier Bessemans, Frank Nijssens, van L en Zeger Desmedt.
De woorden zijn gezegend van bovenaf, de artiesten gemotiveerd.
Midden in de krokusvakantie (10 februari) komen de krokusjes-van-mensen samen voor workshops en vormen zij de Junior Kring. De resultaten van hun geshopt werk bewaren we voor de
apotheose.
Op dinsdag 22 maart gaan we de ‘Nacht van de geschiedenis’ in, samen met Davidsfonds BOA
en met Hugo Duchateau. Het wordt een gesprek in twee richtingen aan de hand van een selectie
kunstwerken door Hugo zelf gekozen. En op het einde van de nacht weten we eindelijk wat kunstsmaak is.
De Tour Royale, la grande finale, gaat van start op zaterdag 12 maart en eindigt pas na het
vijfde weekend, op 10 april. De tentoonstelling met het beste van het beste uit de werken van
onze leden (en van de Junior Kring) beschrijft een parcours van stadhuis tot Zoutkist met winkelen huisramen van talrijke particulieren. In de weekends en gedurende de hele paasvakantie is de
Zoutkist open. Alsjeblieft! (EVL)

WAT GEWEEST IS!
Renovatiewerken
De renovatiewerken blijven op hun statig gangetje verder gaan… Op het eerste zicht lijkt er geen
vooruitgang te zijn, maar als jullie weten dat alle verbouwingen in eigen handen gebeuren met een
handvol trouwe werkkrachten en er alleen voor gespecialiseerd werk een beroep gedaan wordt op
externen, mogen we trots zijn op de vorderingen die gemaakt zijn! We horen vooral trots te zijn op
onze noeste werkers!
Het grootste werk is de afgelopen maanden verzet op het niveau van de Gootstraat! De (toekomstige)
behuizing van het jeugdhuis ziet er goed uit… Een eigenhandig door de jeugd ontworpen toog,
springt onmiddellijk in ’t oog en de muur afgewerkt in recuperatiehout is zeker geslaagd! Nu wordt
de laatste hand gelegd aan het sanitaire blok en dan kan de Sint-Truidense jeugd weer genieten van
een optimaal werkend Jeugdhuis! (NH)

Seizoensopening 2014-2015
Op vrijdag 11 september ging ons nieuwe seizoen van start. Niet alleen het programma van onze
kunstkring werd er voorgesteld. Tevens stelde enkele culturele partners zich voor aan het publiek.
De verenigingen Kantelink en Kunstgroen zijn al langer kind aan huis in onze Zoutkist/
Scharensliephuisje, maar deze avond was een goed moment om dit nog eens in de verf te zetten
. Sinds een paar jaar werkt de kunstkring ook samen met Marla Tyler Presents, de alternatieve
programmering van CC De Bogaard. Ook zij stelden hun programma voor dit jaar voor en zorgden
bovendien voor een zeer gesmaakt mini-optreden van Bookers&Hookers. Dit jaar is Marla Tyler twee
keer te gast in de zoutkist. Ook de jongeren van het Jeugdhuis Expo stelden zich nog kort even voor.
Cosmo Combo zorgde voor de muzikale noot. Deze band, rond kunstkringleden David en Peter,
bracht een mix van wereldmuziek en psychedelische rock. (PG)
Open Monumentendag
Amper twee dagen na de seizoensopening werden het Scharensliephuisje, de Zoutkist en het Tolhuis
opengesteld voor het grote publiek. De Open Monumenten Dag stond dit jaar in het teken van
herbestemming en geen beter voorbeeld dan onze gebouwen. In onze drie gebouwen hebben een
vijftal socio-culturele verenigingen onderdak gevonden. Piet verzorgde de rondleidingen. Heel wat
volk bezocht onze site die toch nog in volle renovatie is. (PG)
Mini Expo’s
Het concept Mini Expo werd door Stefan Vanlangendonck (schilderijen) en Jef Vannijlen (fotografie)
zeer ruim genomen. Zij gebruikten niet enkel de muren van het Scharensliephuisje, maar ook in de
zoutkist zelf werd er tentoongesteld. Zo ziet het er naar uit dat deze ruimte terug stilletjes aan zijn
eerdere functie van tentoonstellingsruimte kan waar maken!
Onze voorzitter Patrik De Wolf zag zijn Mini-Expo eerder bescheiden en verkoos het oorspronkelijk
voor de Mini-Expo’s bedoelde Scharesliephuisje, als toonruimte voor zijn fragile naakten, maar het
volk dat kwam opdagen had zeker niet misstaan in de Zoutkist zelve… Annie Vermôte sloot het rijtje
van de Mini-Expo’s voor 2015 met haar creaties in kantklos. (PG, NH)

Zaterdagavonden@Scharesliephuisje
Op 10 oktober was Marla Tyler Presents al een eerste keer bij ons te gast. Zij organiseerden bij
ons een fantastisch concert. Lorana verzorgde het voorprogramma. Deze jonge singer-songwriter
bracht ingetogen liedjes. Hierbij begeleidde zij zichzelf op piano en gitaar. De avond werd afgesloten
door Lyenn (die o.a. ook speelt bij Dans Dans en The Mark Lanegan Band). Dit zeer intense
optreden barstte van de energie en virtuositeit. Achteraf kregen we van de artiest nog een zeer
mooi compliment over de akoestiek in onze zoutkist.
Twee weken later stond onze eerste Jazzavond van het seizoen op het programma. Kunstkringers
Basil en Peter hadden het dit keer over jazz in de Scandinavische wereld. Er werden heel wat tips
uitgewisseld en vooral veel muziek beluisterd tijdens deze interactieve lezing. (PG)
In december hebben Basil en Peter hun tweede Jazzavond gehouden en was Frankrijk de rode
draad. Basil zorgde voor de aangepaste muziek en Peter liet ons genieten van enkele van zijn
‘schrijfselkes’ volledig aangepast aan het thema van de avond! (NH)

Als bomen fluisteren konden…
Op 31 oktober was er dan het evenement van de stad Sint-Truiden “Als Bomen konden fluisteren”.
Deze avondwandeling met straattheater bracht heel wat volk op de been. Annie, Albert, Patrik en
Ingrid hielden die avond de bar open. Zo konden dorstige wandelaars zich bij ons komen laven. (PG)

Coupe Zythologie
Ook al was onze “Coupe Royal” officieel nog niet van start gegaan toch hielden wij al een eerst
coupe om alvast te oefenen voor ons jubileumjaar.
Na een bijzonder geslaagde eerste editie van ‘Hapje Tapje’ vorig seizoen besloot Stefan om hier
een vervolg aan te breien. Hij selecteerde weer een aantal exquise biertjes die hij voorzag van
bijpassende hapjes. Broer Erik zorgde voor de organisatie van dit alles. Het werd een bijzonder
geslaagde avond. Een veertigtal bezoekers kwamen en proefden dat het goed was. (PG)

Afternoon Tea en persvoorstelling feestjaar Coupe Royale
Op 11 november 2015 om 15.00u werd onze Coupe Royal voorgesteld aan het publiek en de pers.
De gebruikelijk openingsreceptie werd vervangen door een heuse Afternoon Tea, met heerlijke cake
en koffie of thee. De presentatie hiervan was in handen van Katelijne. Schepen Mas, voorzitter De
Wolf, architect Piet Verheyden en de voorzitter van de werkgroep Erik Van Langendonck lichtten
het hele gebeuren toe tijdens enkel toespraken. Erik waagde zelfs te spreken van een culturele
smiley op het grondplan van Sint-Truiden, waarin zeker ook een mooie rol is weggelegd voor onze
Kunstkring. We haalden er zo waar ‘Het Belang van Limburg’ mee! (PG, NH)

Remembrance day
Op zondag 15 november herdachten wij voor de 30ste keer de overledenen van de Koninklijke
Kunstkring Sint-Truiden met een plechtige eucharistieviering opgeluisterd door het koor ‘Exultate’
uit Gingelom onder leiding van Sylvia Haijen. De viering ging door in de Sint-Martenkerk. Nadien
was er een ontvangst in de ‘Zoutkist’ om gezellig na te praten bij een lekkere tas soep en een
goed glas. Iedereen was van harte welkom, zeker de familie van de overleden leden van onze
Kring. (PG)

Ledenfeest ‘Gala-diner in jaren 30 stijl’
Er is veel over te doen geweest, lang over gebrainstormd, maar uiteindelijk heeft het bestuur en
de werkgroep er voor gekozen om een keertje zelf de benen onder de tafel te schuiven en, op
verplaatsing, een heus ledenfeest te houden.
Restaurant Paulie’s werd omwille van zijn typische jaren 30 stijl gekozen als place-to-be. Meteen
lanceerden we ook een warme oproep om in aangepaste kledingstijl te komen.
Een aantal dames heeft zich flink laten gaan, haarkapper afspraken werden gemaakt en er werd
naarstig op zoek gegaan naar de juiste jurk! Ook de heren deden hun duit in het zakje met kostuum, vlinderdas en een al dan niet opgeplakt, fijn snorretje. Het resultaat mocht meer dan gezien
worden!

En zo was iedereen meteen in de stemming het beruchte ‘maffia’-familiediner (concept van restaurant Paulie’s) in een buffetstijl aan tafel geserveerd. Na een glaasje cava werden er planken met
een variatie aan koude voorgerechtjes op tafel gezet en ieder kon zich naar eigen voorkeur bedienen. Ook het hoofdgerecht bestond uit verschillende vis-en vleesbereidingen, met warme groentjes en een frisse salade. Er was pasta en een variatie aan aardappelbereidingen, allemaal per
tafel geserveerd. Uiteindelijk was het nog een plaatsje zoeken voor de verschillende desserts. Met
een rond buikje en vele gezellige babbels later werd deze toch weer memorabele avond afgesloten
met vele blije gezichten en tevreden leden! Op naar een volgende keer? (NH)

WAT GAAT KOMEN...
Ook ons voorjaarsprogramma mag er weer zijn…
De zaterdagavonden@Scharesliephuisje zijn een vaste waarde, evenals de Mini-Expo’s. Alles wordt
aangevuld met een feestelijke ‘Coupe de Parole’ waarbij enkel Kunstkringers creatief met onze taal
aan de slag gaan. En uiteraard de apotheose van het feestjaar… de overzichtstentoonstelling met
werken uit het oeuvre van onze leden, de zogenaamde ‘Tour Royale’. Dit tentoonstellingsparcours
zal ingewandeld worden op 12 maart 2016 en je kan tot en met 10 april 2016 elk weekend en de
volledige Paasvakantie een bezoekje brengen.
Hieronder vinden jullie een handig overzicht in onze kalender VOOR 2016!
10/01/2016			

11u Algemene ledenvergadering mett aansluitend Nieuwjaarsreceptie

16/01/2016			
Marla Tyler Presents @Zoutkist
				“The Grey Gardens” (Docu)
24/01/2016 			

Mini-Expo Frank Delbeke (keramiek)

28/01/2016			Gedichtendag@Scharesliephuisje
				Workshop poëzie
06/02/2016			
				

Coupe de Parole
Verhalen door: o.a. Annicka, Didier, Frank en Erik

10/02/2016			Junior Kring
				Kinderworkshops en lekkere pannenkoeken
14/02/2016			Mini-Expo
				
Raf Roefflaer (conceptual Art)
		
21/02/2016			
11u Algemene ledenvergadering
05/03/2016			
All that Jazz!
				Lezing over Jazz
12/03 – 10/04/2015 		
Tour Royale
				Tentoonstellingsparcours
22/03/2015			
Nacht van de geschiedenis
				Gesprek met Hugo Duchateau
				i.s.m. Davidsfonds BOA
09/04/2016			

Action Hero Night (Raf Roefflaer)

07/05/2016			

Eerste grote Zoutkist Quiz

15/05/2016			Mini-Expo
				Nele Herbots (schilderijen)
11/06/2016			

All that Jazz!

25/06/2015			Zaterdagavond@Scharesliephuisje
				eindfeest

LEDENNIEUWS
Algemene Ledenvergadering 10 januari 2016
Zeker belangrijk is de komende Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2016. De Koninklijk
Kunstkring Sint-Truiden is een vzw en hierdoor gebonden aan een aantal voorwaarden o.a. het
houden van een ‘Algemene Ledenvergadering’. Elk lid kan op die vergadering zijn zegje doen, wil
je graag een onderwerp op de agenda plaatsen, stuur dan zeker een mailtje naar onze secretaris
Annie Vermôte via info@zoutkist.be en het kan worden toegevoegd aan de agenda. Er zal ook
duiding gegeven worden bij een aantal activiteiten die gepland staan. Verder zal Frank
Delbeke graag jullie lidgeld ontvangen voor 2016. Onze kersverse leden stellen zich voor en zullen
hun Nieuwjaarsbrief voorlezen. Alles wordt afgerond met een gezellige babbel en een toost op
het nieuwe jaar. Tot dan! (NH)
Beste lid van de kunstkring
Beste sympathisant van de kunstkring
2015 was een bijzonder actief jaar in de Kunstkring. Onze nieuwe Zoutkist krijgt stilaan zijn
definitieve vorm en elke maand waren er tal van activiteiten. Met de medewerking en steun
van jullie allen wordt 2016 even boeiend.
Dit alles is enkel mogelijk dankzij het harde werk van ons bestuur en onze leden en de extra
inspanning die ieder van jullie heeft gedaan. Enkel met uw steun kan de Kunstkring verder
groeien tot een boeiende ontmoetingsplaats voor kunstenaars en liefhebbers van kunst.
Uw lidmaatschap vernieuwen is daarom vanaf nu mogelijk. We hopen in ieder geval dat u uw
lidmaatschap verder zet of opnieuw aansluit.
U kan sympathiserend lid zijn of een werkelijk lid. Iedereen die begaan is met wat in de
Kunstkring gebeurt kan sympathiserend lid worden. Een werkelijk lid word je op voordracht
van één van de werkende leden en na goedkeuring door het bestuur.
De lidmaatschapsbijdrage blijft behouden op 25 €.
Al onze leden krijgen bij het betalen van hun bijdrage een hoogwaardige reproductie van een
kunstwerk van één van onze leden. Verder ontvang je uitnodigingen voor de vele boeiende
activiteiten (zie bijlage) en de zoutkistgazet.
Betaal vandaag nog jouw bijdrage op rekeningnummer :
BE71 7775 9632 6269
vzw Koninklijke Kunstkring
Tiensevest 25
3800 Sint Truiden
vermeld in de mededeling: lid 2016, jouw naam en adres

Indienen kunstwerken ledententoonstellingsparcours ‘Tour Royale’
Bij deze nogmaals een warme oproep om deel te nemen aan ‘Tour Royale’ onze feestelijke afsluiter
van 85 jaar Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden ‘Coupe Royale’
Jullie hebben reeds een mail van onze secretaris gekregen met de nodige info, maar
voor de warhoofden onder ons ;-) nogmaals de nodige info…

Deelname Tour Royale

85 Jaar Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden

Beste kunstenaar
Beste vriend of vriendin
Ons 85ste geboortejaar vieren we met Coupe Royale.
De apotheose van Coupe Royale is de Tour Royale, een tentoonstellingsparcours
van het stadhuis tot de Zoutkist.
Eerst praktisch.
Wanneer: van zaterdag 12 maart tot en met zondag 10 april 2016.
Waar:
in het stadhuis (start) over diverse winkeletalages en huisramen
tot de Zoutkist (met Junior Kring in het Scharensliephuisje).
Wie:
alle leden en aspirant-leden van de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden
(op vrijwillige basis) en de Junior Kring van 10 februari
Daarnaast: tijdens Tour Royale zullen diverse handelaars in hun eigen zaak op een
originele manier Coupen.
Er is geen opgelegd thema en de werken worden niet gejureerd. In principe is het
aantal werken waarmee u deelneemt onbeperkt, d.w.z. zo lang het haalbaar blijft.

koninklijke kunstkring sint-truiden vzw
Tiensevest 25
3800 Sint-Truiden
www.zoutkist.be
OND.NR. 0410.795.097

Hoe werkt het verder? U kan de Zoutkist of een locatie (etalage/buitenraam)
uitkiezen binnen de mate van het mogelijke.
Duid op het bijgevoegde Deelnameformulier uw eerste, tweede en derde keuze
aan. Stuur ten laatste tegen 30 januari het Deelnameformulier op naar
zoutkistgazet@gmail.com of drop het in de brievenbus van de Zoutkist.
Wij nemen kort daarna contact met u op en bezorgen u de nodige gegevens.
Dan rest er ons nog één vraagje. Als we de Zoutkist zelf de hele paasvakantie van
10 tot 13 en van 14 tot 17 uur willen openhouden, hebben we vele suppoosten nodig.
Er zijn dan 36 toezichtbeurten en een ambulante post voor interventies te verdelen.
Misschien kan jij zelf een oogje in het zeil houden of ken je iemand die ons uit
de nood kan helpen. Denk er alvast eens over na.
We hebben het er later in detail over.
Laten we het mooi maken. Laten we het royaal maken.
Met amicale groeten

Het bestuur en de werkgroep
Annie - Eric- Erik - Frank - Johannes - Magina - Nele - Patrik - Peter - Piet - Rita - William

Deelnameformulier
Voornaam en naam*:

Vak door ons in te vullen

Nummer:
Locatie:

__________________________________________________________________________________________
Eventueel schuilnaam:

__________________________________________________________________________________________
Bij voorkeur te contacteren via (e-mailadres, gsm-nummer, …)*:

__________________________________________________________________________________________

Route; stadhuis - Minderbroedersstraat - Luikerstraat - H.-Hartplein - Plankstraat - Meinstraat Diesterstraat - Gorsemweg - Spoorwegstraat - Prins-Albertlaan - Leopold II-straat Tiensesteenweg - Stapelstraat - Ursulinenstraat - Zoutkist
Mijn keuze 1
Stadhuis
O
Minderbroedersmuseum
O
Music Stars & Movie Stars (Gerda Franssen) Minderbroedersstraat 44
O
Serdons (kleding - winkelraam) Luikerstraat 21
O
Herbots (voormalige schoenwinkel - winkelraam) Plankstraat 5
O
Bossaert (gevogelte - winkelraam) Diesterstraat 17
O
Sioulants Magina (raam) Spoorwegstraat 18
O
Verheyden Piet (raam) Prins Albertlaan 30
O
Nicolaï Mode (kleding - winkelraam) Tiensesteenweg 34
O
Selexion Robyns (fotozaak - winkelraam) Stapelstraat 80
O
Rafaello (Entbroekx schoenen - winkelraam) Stapelstraat 24
O
Andere, nl.: ...
O
Zoutkist
O
Geen voorkeur
O

2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ik, (naam) ______________________________________ , verklaar dat dit de tentoongestelde werken
origineel werk van mijn hand zijn en dat alle artistiek rechten bij mij berusten.*
___________________________________________________
Handtekening en datum
*Verplicht in te vullen gegevens

Wij willen jullie er graag op wijzen dat de binnengebrachte werken niet door de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden vzw
worden verzekerd. Hoewel wij er met de grootste omzichtigheid mee zullen omgaan en de nodige voorzorgen zullen
nemen, kan de Kunstkring op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of beschadiging van de
binnengebrachte werken. Schade aan derden veroorzaakt door een kunstwerk is wel gedekt door de verzekering van de
Kunstkring.

Oproep Kunstproject ‘Le Moniteur perdu? Het melden waard’ (=voorlopige werktitel!)
Kunstkringer Rohnny Houwaer heeft een archiefkast vol oude boeken. Elk boekdeel bevat een aantal ingebonden exemplaren van ‘Het Belgische Staatsblad’ of ‘Le Moniteur’. Rohnny nodigt kunstenaars en dus ook de leden van onze Kunstkring uit om één van deze boekdelen te gaan uitkiezen en
met dat boek kunstzinnig aan de slag te gaan… Het boek moet onderdeel van het kunstwerk zijn,
verder is er geen thema opgelegd en krijgt de kunstenaar de vrije hand.
In het najaar van 2016 zal er een dubbeltentoonstelling georganiseerd worden zowel in onze Zoutkist als op Boerderij Hoewaer (Halmaaldorp 10, 3800 Sint-Truiden) om het resultaat van deze bewerkte ‘Moniteurs’ aan het publiek te tonen. Na deze tentoonstelling, wordt het kunstwerk eigendom van de kunstenaar.
Wensen jullie deel te nemen, dan kan je een telefonische afspraak maken met Rohnny Houwaer op
011/68 36 08 zodat je jouw exemplaar kan gaan uitkiezen en ophalen. Verdere details over inlevering van de kunstwerken en het opstellen van de tentoonstelling zullen later worden meegedeeld.
Meer info kan je krijgen bij Rohnny of via zoutkistgazet@gmail.com (NH)

KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD
Tartuffe
Wie? Pol Stas met onze Kunstkringers Frank Nijssens (regie) en Didier Bessemans (acteur)
Wat? Toneel
Waar? CC De Bogaard
Wanneer? 22, 23, 24 oktober 2015
Er was eens… herinneringen aan een hoopvolle toekomst (art27/2015)
Wie? Peter Geerts
Wat? Tentoonstelling
Waar? Oud zwembad te Heusden-Zolder
Wanneer? 1-22 november 2015
Wobble Get Together
Wie? Raf Roefflaer - Simon Vanrutten
Wat? Landmark
Waar? Landen
Wanneer? 15 December 2015
Memento
Wie? Steven Vandervelpen
Wat? Tentoonstelling
Waar? Galerie TCH
Wanneer? 14 november 2015 – 2 januari 2016
Actueel Kunstenfestival 2015
Wie? Jos Herck, Herman Van den Boom, e.a.
Wat? Tentoonstellingsparcours met beeld – fotografie – schilderkunst – video – installatie
Waar? De Bottelarij (Ulbeek), Smissebroek (Wellen), Sint-Jan Baptist Kerk (Kuttekoven) , Huis voor
Kunst Art Borgloon (Borgloon), De Henehoeve (Heks)
Wanneer? 31 oktober - 29 november 2015
CIAP Het kabinet Steven Vandervelpen
Wie? Steven Vandervelpen
Wat? tentoonstelling
Waar? CIAP Art center, Lombaardstraat 23, 3500 Hasselt
Wanneer? Vernissage 17 januari 2016, 18u30, tentoonstelling 08/01-31/01/2016

TEN SLOTTE ..
Zijn wij zeer vereerd dat velen de weg naar onze Kunstkring gevonden hebben en we hen op
regelmatige basis mogen ontmoeten. Om onze werking optimaal te kunnen laten verlopen en
van onze activiteiten ‘toppertjes’ te maken, zijn we steeds op zoek naar extra helpende handen!
Neem jij deel aan een activiteit of kom je zeker naar een activiteit en je wil graag even helpen
achter de bar of toezicht doen bij een tentoonstelling of na een activiteit helpen met de opkuis of
je hebt een geweldig idee wat een activiteit net dat extraatje kan geven… laat het ons weten!!!
Ook extra redactieleden en losse/vaste medewerkers aan onze Zoutkistgazet zijn nog steeds meer
dan welkom! Spreek iemand van het bestuur aan of geef een seintje via Zoutkistgazet@gmail.com
Alvast bedankt! (NH)
Dit was het… onze volgende editie kan je verwachten ergens in maart 2016

