Nieuwsbrief januari 2016

Beste kunstenaar, web-lid “Art from love”
In de eerste plaats wensen, Magda, Nicole en Annie het “Art from love” team
jullie een fantastisch, liefdevol, creatief, maar vooral een gezond 2016.
Een nieuw jaar, nieuwe ideeën, nieuwe impuls.
Vanaf januari 2016 starten we met een maandelijkse online nieuwsbrief,
waar “Art from love” jullie op de hoogte wil brengen van tentoonstellingen in en rond de regio, van
interessante wedstrijden en de deadlines ervan.
Heb je een tentoonstelling individueel of in groep laat het ons tijdig weten, wij publiceren het in onze
volgende nieuwsbrief.
Vergeet ook niet, u aan te melden voor uw deelname van onze jaarlijkse kunstroute tijdens de week van
de amateurkunsten, inschrijven kan nog tot eind januari 2016.

Gespot voor de maand januari 2016 :
Tentoonstelling: Mieke Drossaert
Staf Versluyscentrum
Kapelstraat 76 Bredene.
Inkom gratis
Van 19 december tot en met 16 januari 2016
Voor meer info :
http://www.miekedrossaert.com

Tentoonstelling : Willy Vlamynck
: Els Heirbrant
Ontmoetingscentrum “De Schaperye”
Steenovenstraat 86
Oostende ( Konterdam )
Gratis inkom
Van 12 december tot en met 24 februari 2016

Tentoonstelling : Fotoclub Objektiv
Gemeentehuis,
Centrumplein 1
Bredene
Gratis inkom
Van zaterdag 16 januari tot en met 13 februari 2016
http://objektiv.be/
http://www.artfromlove-bredene.be/Objektiv.html

Tentoonstelling : Karel Dhondt
Staf Versluyscentrum
Kapelstraat 76 Bredene.
Inkom gratis
Van 1 februari tot en met 27 februari 2016
Info: cultuur@bredene.be – 059 56 19 60

Tentoonstelling : Midwinterbeelden
Objecten en beelden tegen een winterse achtergrond. Elke zaterdag en
zondag. Geheime objecten van Janet Vercaemer, Bronzen
wandsculpturen van Peter Berghman, Emoties in steen van Manon
Huguenin, Brons van Virginie Buytaert, Keramiek door Marc Janssens. In
de beeldentuin: Stenen beelden van Luc Verbeke, Keramiek door
Janneke Lutin, Staal van Roland Patyn en beelden in steen van Henk
Korthuys.
Kennedylaan 23
8420 De Haan-Vosseslag http://www.midwinterbeelden.be
Van 30 januari tot en met 28 februari 2016

Kunstatelier via naturae
Spuikomlaan 7
8450 Bredene
Zaterdag van14:00tot18:00
Gratis
http://www.ramontpatrick.be

Tentoonstelling Ben Tanghe
VC De Fakkel
Zwanestraat 11
8450 Bredene
•

Maandag van14:30tot17:30

•

Vrijdag - zondag van14:30 tot 17:30

•

Info : 059/32.51.85
vc.bredene@skynet.be

KUNST in de BIB met ARTslag.
Veerle Inghelram en Mie GHesquiere
Bibliotheek Canticleer
Grotestraat 10
8420 De Haan
tot 9 januari 2016
gratis
www.artslag.be

Fototentoonstelling Between Worlds
Galerie Studio, Prins Boudewijnstraat, 8 Oostende (8400)
Prins Boudewijnstraat 8
8400 Oostende
Nog tot 10 januari
Donderdag – zondag 14uur – 18uur
Gratis
www.galeriestudio.be

Tentoonstelling “De wind in de zeilen”
Iona Vanborm
Nieuwe Gaanderijen
Zeedijk tussen Parijsstraat en Koninginnelaan
Nog tot 12 januari
Gratis
www.oostendecultuurstad.be

Tentoonstelling Brian Calvin
Mu.ZEE - Kunstmuseum aan Zee
Romestraat 11
8400 Oostende
Nog tot 17 januari
Dinsdag - zondag van 10:00 tot 18:00
Inkom 9€
info@muzee.be

Tentoonstelling :Rein Dufait:
Strandtafels, zandhopen
Mu.ZEE – Kunstmuseum aan zee
Romestraat 11
8400 Oostende
Nog tot 17 januari
Dinsdag - zondag van 10:00 tot 18:00
Inkom 9€
info@muzee.be

Tentoonstelling Ensorinstituut "Portret"
Bibliotheek Kris Lambert
Wellingtonstraat 7
8400 Oostende
tot 29 januari 2016
http://www.ensorinstituut.be/

Fototentoonstelling van Geert Decroos "Afterlife"
Exposure Value | Fotografiehuis Yvon Poncelet
Jules Peurquaetstraat 82
8400 Oostende
9 januari 2016 tot 31 januari 2016
Gratis
http://www.yvon.be/

Wedstrijden :
PRIJS VOOR VORMGEVING VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
deadline: 15 januari 2016
In 2016 schrijft de Provincie West-Vlaanderen voor de vierde keer de ‘Prijs voor Vormgeving’ uit.
De Prijs wordt vierjaarlijks uitgereikt en is bestemd voor alle disciplines binnen de vormgeving: meubilair,
verlichting, textiel, consumptiegoederen, mobiliteit, elektronica, grafische vormgeving enz.
De wedstrijd is niet themagebonden, maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar.
De Prijs zelf bedraagt 5.000 euro. Daarnaast kunnen ook premies toegekend worden. In totaal zit 12.500 euro
in de prijzenpot.
Alle informatie over hoe deelnemen en het wedstrijdreglement zijn terug te vinden op www.westvlaanderen.be/vormgeving. Deelnemen kan tot 15 januari 2016.
Vormgeving
Onder vormgeving wordt verstaan, het ontwerpen van een product dat als serieproduct vermenigvuldigd
wordt. Zowel prototypes (geschikt of bedoeld om als serieproduct te worden vermenigvuldigd) als afgewerkte
producten komen in aanmerking.
Voorwaarden
Vormgevers die in West-Vlaanderen geboren zijn of er gedomicilieerd zijn of die werken voor of samen met
een West-Vlaamse firma voor de realisering van hun ontwerpen, kunnen deelnemen.

MIJN MOOISTE VAKANTIE
WEDSTRIJD VOOR KUNSTENAARS +50
deadline: 15 januari 2016
FedOS vzw lanceert een wedstrijd voor kunstenaars +50 die in hun werk terugblikken op hun mooiste
vakantie. Iedere kunstenaar ouder dan 50 jaar kan deelnemen. De wedstrijd staat open voor
woordkunstenaars (poëzie), plastische kunstenaars (schilders/beeld-houwers/keramisten) en fotografen.
Deelnemen aan deze wedstrijd is volledig gratis. De geselecteerde werken worden tentoongesteld tijdens het
salon Zenith 2016. Dit salon loopt samen met het befaamde Vakantiesalon op de Heizel te Brussel.
Grijp naar pen, penseel, beitel of camera en laat ons zien hoe mooi uw vakantie was. Uw woorden, kleuren en
vormen zullen ons en de bezoekers aan de tentoonstelling zeker beroeren. En wie weet maakt uw werk kans
om een mooie prijs weg te kapen.
De tentoonstelling loopt van 4 tem. 8 februari 2016. De sluiting van de tentoonstelling op 8 februari 2016
gaat gepaard met de prijsuitreiking om 16u.
De uiterste inschrijvingsdatum is 15 januari 2016.
Inschrijven kan door een korte CV vergezeld van een foto van het werk + een korte uitleg, te sturen naar
FedOS vzw, Zaterdagplein 6 te 1000 Brussel of te mailen naar info@fedos.be

DE FEDOS COLLECTIE KUNST+50
deadline: 16 januari 2016
FedOS vzw presenteert op Zenith, het salon voor de actieve senior, de FedOS Collectie KUNST+50. De FedOS
Collectie KUNST+50 zal bestaan uit maximum 50 kunstwerken van kunstenaars ouder dan 50 jaar. De
kunstenaars worden door FedOS uitgenodigd om 3 werken voor deze collectie voor te stellen.
Indien geselecteerd, zal de jury 1 werk weerhouden (zie reglement 2016). FedOS streeft voor haar collectie
naar een ruime variatie op vlak van technieken en onderwerpen.
De geselecteerde werken worden voorgesteld op het Salon Zenith als de “FedOS Collectie KUNST+50”. Van
deze FedOS Collectie KUNST+50 wordt een kleurrijke catalogus gemaakt waarin elk geselecteerd kunstwerk
wordt opgenomen. Deelname na selectie kost slechts 40€ (werkelijke kost per werk bedraagt 400€).
Iedere kunstenaar ouder dan 50 jaar woonachtig in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan
werken indienen.
Er mogen maximaal 3 werken worden ingediend per kunstenaar om deel te nemen aan de selectie (max. 1
werk wordt gekozen per kunstenaar). Alle onderwerpen en technieken zijn toegestaan behalve performing art.
De uiterste inschrijvingsdatum is 16 januari 2016. Dit kan door een korte CV vergezeld van foto’s van de 3
ingediende werken + een korte uitleg over de werken, te sturen naar FedOS vzw, Warmoesstraat 6 te 1000
Brussel of te mailen naar info@fedos.be

WEDSTRIJD VOOR ACTUELE SCHILDERKUNST 2016
deadline: 22 januari 2016
De Prijs voor Beeldende Kunsten staat open voor alle kunstenaars die de discipline Schilderkunst beheersen.
De Prijs wordt uitgeschreven voor alle hedendaagse beeldende uitdrukkingsvormen, media en technieken. De
laureaat ontvangt 2500 euro en zijn/haar werk wordt opgenomen in het kunstpatrimonium van Harelbeke.
Daarnaast krijgen twee kunstenaars een vermelding van elk 500€. Een professionele jury maakt een selectie
uit alle deelnemers. De geselecteerden worden tentoongesteld in het Kunstenhuis van Harelbeke in een expo
die loopt van zaterdag 5 tot en met zondag 20 maart ’16. Prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 4 maart
’16.
Hoe deelnemen?
Vul voor zaterdag 23 januari ‘16 het digitale deelnameformulier in op www.harelbeke.be/pbk en verstuur
daarbij insluitend een verklarend pdf-dossier van de deelnemende werken. Dit dossier bestaat uit een
uitgebreide cv en een beschrijvende lijst van drie recente werken aangevuld met kwalitatief fotomateriaal +
verzekeringswaarde. Het reglement kan u downloaden op www.harelbeke.be/pbk.
Organisatie van de wedstrijd.
1ste selectieronde = op basis van de ingediende dossiers worden een aantal kunstenaars geselecteerd voor de
expo (selectie beschikbaar vanaf woensdag 17 februari ‘16).
2de selectieronde = u komt uw geselecteerde werken ophangen of opbouwen op woensdag 24 februari ’16 in
het Kunstenhuis – Marktstraat 100 – Harelbeke tussen 9.00 en 20.30. De jury beslist kort daarop wie de
laureaat wordt + 2 vermeldingen.
Jury:
De 4 koppige jury PBK’16 bestaat uit: Patrick Ronse – Hilde Van Canneyt – Isolde De Buck en Yves Velter.
Meer info:
Bij vragen of problemen kan u terecht op sabv@harelbeke.be of op 056 733 405 - Stedelijke Academie voor
Beeldende Vorming – Veldstraat 165 – 8530 Harelbeke.

HOMMAGE
WEDSTRIJD MET EXPO BIJ BOZAR
deadline: 31 januari 2016
Hoe verbeeld je als kunstenaar bewondering en respect voor een gebeurtenis, een werk, een persoon, een
plek? Laat het zien en doe mee met HOMMAGE!
Er zijn plaatsen waar je nooit genoeg van krijgt. Er zijn mensen die je diep bewondert. Er zijn gebeurtenissen
die een onuitwisbare indruk maken. Er zijn ideeën die je echt aan het denken zetten. En er is dat ene beeld dat
je steeds weer van je sokken blaast.
WEDSTRIJD
Vertaal jouw persoonlijke hommage naar een persoonlijk abstract of concreet beeldend werk.
Alle beeldende disciplines komen in aanmerking. Een bestaande stijl imiteren of een kunstwerk
kopiëren is niet de bedoeling.
Indienen kan tot 31 januari 2016 via www.hommage-expo.be
Lees er zeker ook het volledige reglement.
WORKSHOPS
Wie voor hij deelneemt eerst nog wat wil opsteken over hoe je best je werk fotografeert, beschrijft of
presenteert, kan deelnemen aan een van de HOMMAGE-workshops.
Info & inschrijven: www.hommage-expo.be
SELECTIE EN EXPO
Er zijn twee rondes: een voorronde en de finale. In de voorronde selecteren 3 curatoren een 100-tal werken.
Daarvan gaan er een 40-tal door naar de finale. Bij het beoordelen letten de curatoren vooral op beeldende
kwaliteit, zeggingskracht, autonomie en de visuele uitwerking van het thema ‘hommage’.
De winnende werken worden tentoongesteld op de expo HOMMAGE in BOZAR. Die loopt tijdens de Week
van de Amateurkunsten en kent een feestelijke finissage in het weekend van 7 en 8 mei 2016.

#LETSGOBRUSSELS
SELFIES WEDSTRIJD
deadline: 31 januari 2016
Kom buiten, smile en (cultureel) Brussel zal u verwennen! Deel selfies van uw Brusselse culturele uitstapjes en
win een jaar cultuur in Brussel.
Van 14 december 2015 tot 31 januari is uitgaan in Brussel nooit zo aantrekkelijk geweest.
Laat u meeslepen door een voorstelling of een optreden, ga naar het theater en de bioscoop, breng een bezoek
aan musea, galerijen of een cultureel centrum, en neem een foto van uzelf in een van de vele Brusselse
culturele plekken.
De selfies die de meeste likes op Facebook, Twitter en Instagram oogsten, winnen een jaar cultuur in Brussel.
Wil je weten wat er vandaag, morgen of de komende weken in Brussel allemaal te doen is? Het volledige
culturele aanbod vind je terug op www.agenda.brussels
De drie winnaars krijgen een jaar gratis cultuur in Brussel

“Art from love “
www.artfromlove-bredene.be
artfromlove@skynet.be

