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ZATERDAG 23 MEI, ZONDAG 24 MEI EN MAANDAG 25 MEI, TELKENS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR
Op zaterdag 23 mei 2015 geven we het startschot van de negende editie van de Kunstroute. Tijdens het
Pinksterweekend kunt u met vrienden of met het gezin een kunstzinnige middag beleven. Kunst kijken,
kunst maken, van kunst genieten… je vult zelf maar in.
Dit jaar blijft de Kunstroute in Denderleeuw.
De twee grote kunstpolen zijn het Kasteeltje
en het Koetshuis in de stationsbuurt en de
pastorij en Den Breughel op het dorpsplein.
Geen echte route dus, maar daarom niet
minder boeiend!
Starten doen we in ’t Kasteeltje. In de parketzaal verwelkomen Ingrid Ferret, Ginette
Declercq en Lydia Jacobs u met een variatie aan tekeningen, werken met gemengde
technieken en keramiek. In de kelder wacht
Lyudmila Voloshyna u op met haar aquarellen. En heb je 10 minuutjes tijd? Dan schetst
ze graag een portretje van u.
In het Koetshuis leidt een collectief van
keramisten met Marc De Coorde, Florence
Dessaint, Berrie Jacobs, Cathérine Gyseman,
Viviane Herremans en Luc Roels u de wondere wereld van keramiek in.
Van het Kasteeltje gaat het richting dorpsplein. De kortste weg is via de Guido Gezellestraat. Maar je kan ook een stukje natuur

TIP: fiets langs de Dender van het
Kasteeltje naar het Dorpsplein
De kortste weg tussen de locaties is uiteraard de Guido Gezellestraat. Wil u nog een stukje
natuur meepikken, fiets of wandel dan via het jaagpad langs de Dender. U verlaat de tuin
van ’t Kasteeltje aan de uitgang achteraan. Via de Paardekastanje, Orchideeënlaan, Omlooplaan en Fabrieksstraat komt u aan het jaagpad. Vandaar is het een stukje rustig rijden
langs de Dender. Via de Schiptrekkersbrug rijdt u bijna recht de Pastorijtuin in.
meepikken en de route volgen langs de
Dender (zie tip in het randartikel).
In zaal Den Breughel is de reizende cartoontentoonstelling
‘Zinloos
Geweld,
teken(ingen) des tijds’ neergestreken. Liefst
40 Vlaamse en Nederlandse topcartoonisten, striptekenaars en illustratoren leverden hun bijdrage voor een idealere wereld
zonder geweld. Ook als bezoeker kan je een
bijdrage leveren in de Wensen Vlinderhut.
Zowel volwassenen als kinderen kunnen een
positieve boodschap schrijven of tekenen en
deze plakken in de vlinderhut.
In de foyer van
Den
Breughel
zijn de werken
van Marnik Vander
Heyden,
Carine Van den
Stock en Clémy
Roelandt te bezichtigen.
Blikvanger
in
deze
kunstroute is de pastorij, één van
de
mooiste
gebouwen van
Denderleeuw
en
bovendien
één van de best
bewaarde gehei-
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men. Niet zoveel mensen kregen reeds de
kans het gebouw te bezichtigen. Nu dus wel,
zorg dat je er bij bent!
Op het gelijkvloers van de pastorij ontvangt
kunstenaar- gastheer Walter De Rycke u
graag. Samen met Jos De Laet, Jan Dierck en
Jean-Pierre Paeleman staat hij garant voor
een ware kunstbelevenis. Op de eerste verdieping zijn de werken van Norik Antonyan,
Nerses Vardanyan, Kristin Van Tuyne en Nadine Wachtelaer te bewonderen.
De tuin vormt een ideaal decor voor de tentoonstelling van de kunstwerken van Pierre
Van Holsbeeck, Hilde Vlyminck, Lieve De
Bolle, Nadine Minner en Ellen Wynant .
In de rust van de tuin, onder de imposante
bomen, is het heerlijk vertoeven. Je kan er
gerust blijven nagenieten met een (h)eerlijke koffie, thee of wijn op het gelegenheids
terras van Femma Centrum.
Op zondag kunnen jij of je kroost er bovendien een eigen kunstwerk fietsen. Jawel, fietsen! Met een ingenieus systeem tover je met
een paar trappen op de pedalen een prachtig schilderij tevoorschijn (zie foto).
Om af te sluiten kan je een gedichtje kiezen
in de poëziekiosk en dit persoonlijk voor jou
alleen laten voorlezen door de charmante
afhaalpoëzie-assistente Ûltsje.

CULTUUR & VRIJE TIJD

Cartoontentoonstelling
‘Zinloos Geweld, teken(ingen)
des tijds’ met 40 Vlaamse en
Nederlandse topcartoonisten
De Kunstroute pakt uit met een rondreizende cartoontentoonstelling rond het thema geweld, agressie en
onverschilligheid. Vertrekkend vanuit de filosofie dat humor hét ‘wapen’ is om jong én oud te enthousiasmeren rond een maatschappelijk thema, zette de vzw Zinloos Geweld dit uniek thematisch project op poten. De
tentoonstelling toont werk van veertig topcartoonisten, striptekenaars en illustratoren.

‘Zinloos Geweld, teken(ingen) des tijds’ is
een artistiek statement, gemaakt door aanstormende en gevestigde talenten uit Vlaanderen en Nederland die, over alle grafische
grenzen heen, het beste van zichzelf opvisten uit hun archief of speciaal voor dit project nieuw werk maakten.
Christian Lapinne, voorzitter van de vzw
Zinloos Geweld omschrijft de tentoonstelling als volgt: “Cartoonisten zijn intelligente
observatoren. Zij kijken met een kritische

blik naar wat er zich in de maatschappij afspeelt en kunnen als
geen ander een boodschap of een
situatie samenvatten in een even
simpel als subliem beeld. Dagelijkse gebeurtenissen zijn de munitie van de tekenaar. Zijn wapen
is een cartoon die onze blik op
de wereld verbreedt. In een taal
die afwisselend filosofisch, sarcastisch, spits, veelgelaagd en
cynisch is. Grappig? Ja, dat ook,
maar altijd doordacht. Humor
kan bewustwording creëren. Cartoons zijn
niet enkel om te lachen. Het kunnen ook
beelden zijn die iets teweegbrengen of
doen nadenken. Cartoons zeggen iets over
de tijdsgeest. Ze confronteren en relativeren tegelijkertijd want de echte wereld is
dikwijls nog véél harder.”

Marc Verhaegen, Marec, Merho (Kiekeboe),
Nix, Paul Geerts, Peter de Wit (Sigmund), Pieter De Poortere, Serge Baeken, Stedho, Steve
Michiels, Steven De Rie, Steven Dupré, Suske
& Wiske, Vero, Willem Ritstier, ZaZa en Simon
Spruyt (Zlatan).
De cartoons van de expo zijn ook gebundeld
in een boek, die op de expolocatie te koop is.
Het is niet alleen een uniek collectors item.
De opbrengst van het boek gaat integraal
naar de preventieve campagnes van VZW
Zinloos Geweld.

Wensen Vlinderhut

Werkten mee aan de tentoonstelling: André
Nollet, Bart Schoofs, Brecht Evens, Canary
Pete, Farida Laan, Flo, Floris Oudshoorn, Fritz
Van den Heuvel, Gal, Hanco Kolk, Heirman &
Hoet, Herr Seele, Ilah, Jan Bosschaert, Jean
Marc Van Tol (Fokke & Sukke), Jeroom, Joep
Bertrams, Kamagurka, Kim, Lectrr, Luc Cromheecke, Marc De Bel, Marc Legendre (Biebel),

Kriebelt het na zoveel creatieve uitingen
tegen zinloos geweld om zelf aan de slag
te gaan? Doe gerust. Schrijf, teken, knutsel
uw eigen positieve boodschap en plak deze
in de WensenVlinderhut. Na de Kunstroute
bundelen we deze in één groot positief
pamflet voor een mooiere, betere en verdraagzamere samenleving.

Bezoek op afspraak
De cartoontentoonstelling ‘Zinloos geweld,
teken(ingen) des tijds’, is tijdens de Kunstroute van 21 tot en met 25 mei te bezoeken
in de zaal Den Breughel. De tentoonstelling
kan nog tot 29 mei 2015 bezocht worden,
enkel op afspraak. Dit kan door een mail te
sturen naar cultuur@denderleeuw.be.
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Tastoe gaat de kunsttoer op
Op donderdag 21 mei kunnen de deelnemers van Tastoe
in primeur de Kunstroute bewonderen! Na een maaltijd in
zaal De Vrede trekken we naar Den Breughel en de pastorie om te proeven van kunst.
Tastoe, dat is een heerlijke maaltijd, een gezellige babbel en een flinke portie cultuur.
Een niet te versmaden menu, iedere derde
donderdag van de maand.
Omdat Den Breughel omgevormd is tot een
kunsttempel voor de Kunstroute, verzamelen we op 21 mei om 18 uur in zaal De Vrede.
Om 18.30 uur schuiven we aan tafel. Na de
maaltijd zakken we af naar zaal Den Breughel
voor een bezoek aan de cartoontentoonstelling ’Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds’.
Uiteraard bekijken we ook de kunstwerken
in de foyer.
Daarna schuiven we verder door naar de
pastorij, waar kunstenaar-gastheer Walter
De Rycke ons ontvangt. Hij leidt ons rond
op het gelijkvloers en de eerste verdieping,
waarna we in de pastorietuin op zoek gaan
naar andere kunstpareltjes.
Al benieuwd naar wat ons te wachten staat?
Kijk dan vlug op pagina 22 en 23 voor het
hele programma.

Tickets en inschrijven
Tickets kosten 4 euro voor volwassenen; kinderen tot 12 jaar betalen 2,5 euro. In de prijs
inbegrepen zit een eenvoudige maaltijd én
het bezoek aan de mini-Kunstroute.
Het grote succes van de Tastoe-avonden
verplicht er ons toe vanaf nu met voorin-
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schrijvingen te werken. Om een goede organisatie en een gezellige avond te kunnen
blijven garanderen, is het aantal deelnemers beperkt. Wil u er graag bij zijn, schrijf
dan vanaf woensdag 1 april 2015 in via
inschrijvingen@denderleeuw.be of 053 645
400.
Wil u graag van de partij zijn maar heeft u
geen vervoer? Geen enkel probleem, laat dit
weten wanneer u inschrijft. Onze vrijwilligers
komen u graag oppikken en brengen u na
de activiteit ook terug naar huis.

