
Benefietconcert op zaterdag 13 september  om 20u in Galerie Arte Falco                                                                        

ten voordele van vzw mama’s aan de evenaar.                                                                    

Deze organisatie werkt samen met vrouwen in de evenaarsstreek van Congo, aan verbetering van levenskwaliteit en 

eigenwaarde.                                                                                                                                                                                                                  

Om 20u vergast het “Chordes harp duo”, ons op de mooie klanken van harpmuziek. De twee harpistes, Marijke 

Vermeiren en Laura De Jongh, leerden elkaar kennen aan het Lemmensinstituut. Het programma bestaat uit een 

avontuurlijke mix van romantiek, impressionisme en zelfs een beetje jazz.                                                                                               

Na een pauze en een drankje gaat het muzikale feest verder met een ander duo: Jette en Rob. Jette De Koning aan de  

jazz piano en Rob met de drum en percussie vergasten ons op een mix van lichte jazz, pop en dance.                                  

Als inkom vragen wij een vrij bedrag te storten, als steun aan mama’s aan de evenaar,                                                               

op rekening: BE51 9730 3383 6462. Een storting vanaf 40€ op rekening BE33 0688 9424 4946 vzw Congodorpen,                                                                    

levert u een fiscaal attest op.                                                                                                                                                               

Breng vrienden mee, om samen een mooie avond te beleven, in solidariteit met vrouwen in Congo. 

Welkom aan allen!                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Tentoonstelling : Aloïs De Laet 
5  tot 12 september 2014 

kapel Lantschot en kapel Van der Biest– 
Vernissage : vrijdag 5 september om 20u 

     
 Voor velen is Aloïs De Laet gewoon een straat op het Kiel achter de blokken van Braem. Weinigen weten 
dat deze kunstenaar hier op deze plaats woonde toen er nog een houten windmolen stond en er een 
schaapsherder rondzwierf  in de Kielse polders.  
De Laet was een autodidact die de kennis  leende bij twee ooms die decoratieschilder waren. Ondanks 
zijn interesses voor de schilderkunst , lag zijn passie bij de muziek. Hij volgde lessen bij Peter Benoit en als 
bijverdienste speelde hij piano  in de kroeg van zijn moeder op de Falconrui.  Hij was de achterbuur van de 
familie Mortelmans en zowel de componist Lodewijk als de kunstschilder  Frans waren goede vrienden.  
 
Reeds in 1899 stelde Aloïs De Laet tentoon in de kapel Cornelis Lantschot met                                                             
de anarchistische groep “DE KAPEL” 
Hier ontmoette hij diverse kunstenaars die toen nog hun carrière nog moesten                                             
beginnen (zoals H. Van de Velde,  E. Van Mieghem,  S. Streuvels en W. Elschot) 
 
Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog trok Aloïs De Laet naar                                                                  
Wimbledon waar hij in contact komt met Emile Claus die hem zal blijven                                                         
aanmoedigen om te schilderen. 
Aloïs De Laet was de eerste kunstschilder die in 1900 tentoonstelde in de kapel                                                                 
van het godshuis Lantschot, nadat dit gehuurd was door François Franck                                                                    
(1872-1932).  Van 1900 tot 1904 werden er naast tentoonstellingen ook                                                      
concerten gehouden (o.a. door Lodewijk Mortelmans) en ook tal van lezingen o.a. deze van Emile 
Verhaeren, Henri Van de Velde, Frederik Van Eeden, August Vermeylen, Stijn Streuvels,                                  
Alfons De Ridder…) 
 
Op 5 september 20u  is er de opening van deze tentoonstelling in kapel Lantschot , gevolgd door een 
receptie in onze kapel Vanderbiest (Falconrui 33).   
Tijdens de open Monumentendag op 14 september zal ook het Mortelmanshuis in de Boterhamstraat 
(zijstraat van de Falconrui) ook geopend zijn van 10 tot 18u. 
Op 9 september is er in de kapel Vanderbiest een voordracht door Alex Elaut over “gevluchte Belgische 
kunstenaars” tijdens de eerste wereldoorlog. 
 
Deze tentoonstelling kwam tot stand dank zij de families Ressler en De Laet, Alex Elaut en staat onder 
bescherming van de koninklijke vereniging voor natuur en stedeschoon. 

Rondleidingen op aanvraag bij Alex Elaut: 0478 311 12 53 of  alex.elaut@scarlet.be       

   

 
 
 

 
 

Open ateliers 2014  in Galerie Arte Falco 

Dit jaar wordt de kapel tijdens de Open Ateliers tijdelijk omgetoverd tot het atelier van                          

Sonja Michiels, Albert Nielandt en Hilde Bonnaerens.                                                                                                       

Wij openen de deuren op zaterdag 20 en zondag 21 september en op zaterdag 27 en zondag 28 

september 2014 dagelijks van 11 tot 18 uur. 

Schilderwerk van Sonja Michiels                                                                                                                                                    

Sonja Michiels draagt sinds lang de kunst in haar hart. Zij inspireert zich dikwijls op                                              

eigen foto’s, schetsen en aantekeningen. De zee en al wat ermee samenhangt is voor                                            

Sonja een voortdurende bron van inspiratie: Het is als het ware de rode draad                                                 

doorheen haar oeuvre. Haar geliefkoosd medium is acrylverf waarin zij verschillende                                           

materiële elementen verwerkt. www.sonjamichiels.exto.be 

Glaskunst en keramiek van Hilde Bonnaerens: “Bonnîl”                                                                                                             

Haar ervaring in de beeldhouw- en keramische kunst is een ideale onderbouw en staat garant voor het 

resultaat van haar glaswerk. Zij laat zich vaak inspireren door de kunst in andere culturen en de ronde 

vormen uit de natuur zijn een steeds weerkerend element in haar werk.  

                                             

Portretten van Albert Nielandt                                                                                                                                                             

De portretschilderijen worden meestal gemaakt op basis van een foto zodat modellen niet lang moeten 

poseren. De portretten zijn dan ook meestal heel realistisch maar soms ook stylistisch en meer een 

interpretatie van het strikt visuele door de kunstenaar.                                                                                   

www.albertnielandt.exto.be                                                                                                                                                            

 

Zie ook www.arte-falco.com 
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