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I	T	A	K	A		
Geeft	taal	en	kunst	kleur	

	
Verantwoordelijke	uitgever	:	Itaka	Zuidrand	vzw,	ondernemingsnummer	0553.497.143	

	



Beste	cursist.	
	
Het	intergemeentelijk	taal-	en	kunstatelier	Zuidrand	vzw,	viert	op	1	mei	aanstaande	zijn	5	
jarig	 bestaan.	 Het	 beheersorgaan	 wou	 dit	 niet	 onopgemerkt	 voorbij	 laten	 gaan.	 Onze	
keuze	viel	op	een	opendeurdag	met	kunst-happening	en	 	een	familiale	wandelzoektocht.	
Alles	gaat	door	 in	de	muziekacademie	te	Edegem,	Terelststraat	69.	Vandaag	stellen	wij	u	
graag	het	programma	voor.	
	
1.	Opendeur	
	 	
De	 school	 zet	 zijn	deuren	open.	 Tussen	13	en	18	uur	 stellen	we	ons	 aanbod	2019/2020	
voor	 en	 van	 elke	 cursus	 kan	 men	 informatie	 bekomen.	 Ook	 kan	 u	 ter	 plaatse	 meer	
vernemen	over	 de	 vernieuwde	online	 inschrijfprocedure	 via	 “mijnitaka”	 die	 vanaf	 2	mei	
wordt	geopend.	De	docenten	en	onze	medewerkers	gaan	u	ter	plaatse	graag	begeleiden.	
	
2.	Ludieke	wandelzoektocht		
	
Enkel	voor	onze	cursisten,	hun	familie	of	vrienden	toegankelijk.		Vertrek	tussen	12	en	uiter-
lijk	13	uur	-	afstand	4,500	km	–	finish	uiterlijk	17	u.	
Deelnameprijs	7	€	(drankje	onderweg	inbegrepen)	–	Om	de	drukkosten	beperkt	te	houden	
is	vooraf	inschrijven	verplicht	(zie	formulier	op	laatste	pagina).	Extra	antwoordkaarten	kan	
u	bekomen	aan	5	€	per	 stuk	 (drankje	eveneens	 inbegrepen).	Kunnen	ook	vooraf	besteld	
worden	via	het	inschrijfformulier	of	ter	plaatse	aangekocht	zo	lang	de	voorraad	strekt.	
Inschrijven	 :	 via	 bijgevoegd	 inschrijfformulier	 dat	 je	 aan	 de	 leerkracht	 overhandigd	 of	
verstuurd	via	mail	naar	info@mijnitaka.be,	beiden	voor	26	april	2019..	
Betaling	ter	plaatse	(alleen	contant).	Onthaal	open	van	12	tot	uiterlijk	13	uur	in	de	hal	van	
de	muziekacademie	te	Edegem,	Terelststraat	69.	Ingang	via	de	voorzijde	van	het	gebouw.	
	
3.	Kunsthappening		
	
De	week	van	de	amateurkunsten	bestaat	niet	meer.	We	vonden	dat	amateur	kunstenaars	
ook	 bij	 ons	 aandacht	 verdienden.	 Tussen	 14	 en	 uiterlijk	 18	 uur,	 stellen	 enkele	
amateurkunstenaars	 hun	 werken	 te	 toon	 in	 de	 school.	 Daarnaast	 zullen	 enkele	
ambachtslieden	live	werken	in	de	tuin	en	stellen	zij	ook	hun	werken	tentoon.	De	mogelijk	
wordt	 nog	 onderzocht	 om	 een	 fotostudio	 op	 te	 bouwen	 waar	 u	 welkom	 bent	 met	
kinderen/kleinkinderen.	
Op	de	volgende	pagina	een	overzicht	van	enkele	deelnemers.	
	
4.	Eten	en	drinken.	
In	de	tuin	staat	een	baravan	opgesteld	waar	koffie	met	gebak,	frisdranken,	bieren	en	wijn	
aan	democratische	prijzen	kunnen	aangekocht	worden.	Onze	baravan	is	open	van	12	tot	
21	u.	Vanaf	17	tot	19	u	zal	een	frietmobiel	en	een	echt	hamburgerkraam	u	voorzien	van	de	
nodige	spijzen.		
	



DEELNEMERS	KUNSTHAPPENING	
Jules	SOERS	
Sinds	zijn	pensioen	is	hij	gefascineerd	in	het	werken	met	hout.	Hij	maakt	kleine	meubelen,	
vooral	 in	 Oosterse	 stijl.	 Heeft	 zich	 terzelfder	 tijd	 toegelegd	 op	 het	 draaien	 van	 houten	
schotels,	 potten	 en	 houten	 siervoorwerpen.	 Hij	 werkt	 voornamelijk	 volgens	 het	 “WABI-
SABI”	systeem.	Dat	 is	de	Japanse	term	voor	 	"	Respect	voor	de	onnauw-keurigheden	van	
de	natuur	en	van	de	maker”.	Voor	de	kinderen	maakt	hij	ter	plaatse	een	kleine	attentie.	
	
Marc		VAN	EYGEN		
Al	jaren	passioneel	bezig	met	vormen	en	kleuren.	De	mens	staat	er	vaak	centraal,	zowel	in	
de	grote	acrylschilderijen	als	in	de	pastels.	In	de	organische	vormen	van	hout	zoekt	hij	ook	
de	figuren	die	er	in	zitten:	mensen,	vogels...	Met	het	lijnenspel	van	de	nerven	en	de	vorm	
van	de	stam	wil	hij	een	 levende	figuur	tevoorschijn	halen.	Hij	hoop	bij	de	bezoekers	een	
bepaalde	 sfeer	 over	 te	 brengen. Beelden	 zeggen	 vaak	 meer	 dan	 woorden:	 op	 de	
websites	www.markvaneygen.be	en	www.vernissageshop.eu	vindt	u	veel	meer	informatie. 
 
Guy	VERHEMELDONCK		(°1948)		
Doet	ongeveer	20	jaar	aan	keramiek.	Eigen	atelier	met	lesgeven.	Lagere	en	hogere	graad	
academie	HOVE	en	MECHELEN.	Gespecialiseerd	in	draaien	en	RAKU	(Japanse	baktechniek).	
Voelt	zich	meer	ambachtsman	dan	kunstenaar.	
2640	MORTSEL	,	Rubensstraat	16		-	0495	400873	
 
Marleen	VAN	IMPE	
Woonachtig	te	Hove	
Studies	aan	het	Sint	-Lucasinstituut	te	Antwerpen.	Gewezen	leerkracht	tekenen	aan	de	
stedelijke	academie	van	Wilrijk.	Volgt	nog	schilderen	aan	de	academie	van	Mechelen.	
Werkt	voornamelijk	op	canvas	met	acryl.	
vimarleen@hotmail.com	
	
Lieveke	RUWET		(samen	met	onze	docente	Chinees	-	Sharon	LONG).	
Waarom	ik	met	kalligrafie	begon?	Lastige	vraag	want	 ik	weet	het	niet	precies.	Misschien	
omdat	 ik	graag	dingen	doe	met	mijn	handen.	Dat	 is	mijn	rode	draad.	Maar	 ik	blijf	 ik	niet	
graag	 bij	 een	 enkele	 activiteit	 stilstaan.	 Noem	 dat	 gerust	 nieuwsgierigheid	 en	
wispelturigheid.	 Telkens	 begin	 ik	 weer	 wat	 anders	 :	 zilver-	 klei-	 en	 houtbewerking,	
tuinieren,	 solderen,	 peperkoeken	 huizen	 bakken,	 breien,	 manden	 vlechten,	
viool(e.a.)spelen,	 kartonnage,	 origami,	 kantklossen,	 lichtobjecten,	 decoratietechnieken,	
snit	&	 naad,	 poppenhuis	 bouwen,	macramé,	 schrijven,	 spinnen,	massage,	 emailleren	 en	
wellicht	vergeet	 ik	nog	het	één	en	ander.	Op	een	keer	was	het	kalligrafie.	Die	 liefde	 is	al	
een	jaar	of	acht	standgehouden,	alhoewel	de	start	niet	echt	vlot	verliep.	Ik	ben	linkshandig	
en	 zat	 opgezadeld	 met	 een	 rechtshandige	 pen.	 Dat	 probleem	 heb	 ik	 opgelost	 door	
ondersteboven	te	kalligraferen	en	dat	doe	ik	nog	altijd.	
Indien	u	het	wenst,	zal	zij	tijdens	de	kunsthappening	gratis	uw	naam	kalligraferen.	
	
	



Hugo	MILANTS/Fotokring	PARALLAX	
	
De	basis	 is	uiteraard	de	fotografie	 in	al	zijn	 facetten.	Het	moet	gezegd,	de	 leden	hebben	
allen	 een	 passie	 voor	 de	 techniek	 en	 de	 mogelijkheden	 van	 en	 voor	 de	 hedendaagse	
fotografie,	 zitten	 niet	 vastgeroest	 in	 klassieke	 technieken	 maar	 staan	 open	 voor	 de	
modernste	technieken.		Ook	de	nieuwste	verwerkingsprogramma’s	zijn	velen	niet	vreemd.	
Ter	 plaatse	 is	 een	 fotostudio	 opgesteld	 waar	 je	 gratis	 alleen,	 met	 partner	 of	
kinderen/kleinkinderen	op	de	foto	kan.	
	
	
Jane	MA  
Jane	Ma	 is	 een	 ervaren	 Chinese	muzikante	 en	 zangeres.	 Zij	 begon	 traditionele	 Chinese	
muziek	te	spelen	sinds	ze	vier	jaar	oud	was.	Na	haar	opleiding	aan	de	muziekuniversiteit,	
heeft	 ze	 muziekles	 en	 concerten	 gegeven,	 daarna	 is	 ze	 naar	 België	 verhuisd.	
Op	 dit	 moment	 is	 ze	 betrokken	 bij	 tal	 van	 internationale	 en	 nationale	 belangrijke	 con-
certen	 en	 verschillende	 uitvoeringen	 in	 België.	 Ze	 speelt	 Erhu,	 Piano,	 Guzheng	 en	 doet	
Beijing	 Opera-shows	 en	 zang.	 Ze	 geeft	 ook	 les.	 Tijdens	 het	 kunsthappening	 zal	 met	
tussenpauzen	optreden.	
Contact	:	 http://www.chinese-music.be  en  E-mail : jane@chinese-music.be 
	
	

	
	
	
	
	
	


