
FOTOGRAFIE
Serristerijen | Frank Nicolaï

VRIJ 28 04 17 - do 01 07 17

De term Serristerijen verwijst naar de manier waarop serristen 
op hun eigendom, achter of naast hun woning, een hele reeks 
serres optrokken om aan druiventeelt te doen. Taalkundig is 
het een ludieke verwijzing naar koterijen (of ook landerijen) 
waarbij de ene na de andere serre wordt rechtgezet zonder 
enige refl ectie wat betreft uitzicht of tuinesthetiek. Wat ooit 
puur functioneel was en de bloeiperiode van de druiventeelt 
inluidde verwerft met het verstrijken van de jaren een heel 
ander cachet. De naam druivenstreek (Hoeilaart, Huldenberg, 
Overijse, Tervuren) beklijft tot op de dag van vandaag en 
er zijn heel wat evenementen en activiteiten die deze rijke 
geschiedenis van de tafeldruif blijven eren. Vandaag de dag 
zijn de meeste traditioneel vormgegeven serres verwijderd of 
vervallen. 
Soms worden ze leegstaand aan hun lot overgelaten om 
vroeg of laat meestal plaats te ruimen voor bouwgronden 
of achtertuinen. Sommige telers of hun kinderen, zetten 
de familietraditie hartstochtelijk verder en blijven noestig 
vasthouden aan hun ambachtelijk ambt. Heel af en toe 
krijgen deze serres een nieuwe invulling voor ander fruit of 
groenten.
Deze fotoreeks wilt de continue ontwikkeling van deze 

WORKSHOPS

# Kalligrafie voor gevorderden 

Vrij 21 04, 28 04, 12 05, 19 05 

Je oefent eerst op papier de Karolingische minuskel en de 
kabouterletters. Tijdens de laatste les zet je een tekst of 
spreuk op een porseleinen bord of aardewerk schaaltje dat je 
mee naar huis neemt.
Meebrengen: Brause pen 2mm en pennenstok (beiden kan 
je ook aankopen tijdens de cursus aan 1,50 euro/stuk), 
oefenpapier, meetlat, potlood en gom, inktpotje, eventueel 
een vouwbeen om vouwen scherp te maken, vodje, effen wit 
porseleinen bord zonder tekening of ribbels of een aardewerk 
schaaltje.

13.00 tot 16.00 uur | Prijs: 62 euro
Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser 
R. Borremansstraat 2, Huldenberg

# Klei draaien in 
Gila’s atelier

Zo 30 04 17

Klei draaien op een echte draaiplank, al eens geprobeerd? 
Niet zo eenvoudig!

KUNSTENWEEK 
Huldenberg

vrij 28.04 - zo 07.05

2
017CONCERT

The Making Of - concertuivoering

zo 30 04 17 

Concert verzorgd door de zangklas van de muziekacademie 
Huldenberg  (afdeling van JH Fiocco Schaarbeek)

18.00 uur
St-Antoniuskerk Loonbeek
Gratis toegang

Wie wil neemt zijn creatie mee naar huis of laat het eerst 
bakken en haalt het later op! 

14.00 tot 18.00 uur
Leuvensebaan 135, Sint-Agatha-Rode, 0476 42 37 65
(parkeren in het bos – Leuvensebaan)

# Workshop: compositie
Za 29 04 17 - Zo 30 04 17

Maak je eigen compositie met de materialen uit de koffer. 
Nadien nemen we een foto van je creatie. Tijdens de 
Huldenbergse feesten in het najaar krijgt jouw compositie een 
plaats op de tentoonstelling in De Kronkel.

Za 29 04 -  16.00 tot 19.00 uur | Zo 30 04 –  14.00 tot 18.00 uur 
Gratis deelname - Biezenstraat, Loonbeek

# Proefles viool
zo 30 04 17

Wil je graag eens proberen of er een violist in jou of je 
kinderen schuilt? Dat kan!
Schrijf je in voor een individuele proefl es viool op 
zondagnamiddag 30 april in de muziekschool te Huldenberg. 
Het concrete uur wordt met de leerkracht afgesproken bij 
inschrijving, duur: 20 minuten.

14.00 tot 18.00 uur | deelname: 5 euro  (drankje inbegrepen)
Leeftijd: 6 tot 99 jaar
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk: 
verheyenkaat@hotmail.com
Basisschool Den Elzas, hoofdgebouw eerste verdiep, 
Elzasstraat 19, Huldenberg

# Ladies Night KVLV 
Vrij 05 05 17

In deze kunstenweek verzorgt KVLV Huldenberg een 
vrouwenavond met een ShareFair ruilevenement en een 
avond bomvol creatieve workshops, een optreden, cocktails 
maken en hapjes!
Tribal necklace
Ga creatief aan de slag en maak een kleurrijk, etnisch 
geïnspireerd halssnoer.
Workshop Oriëntaalse dans 
Queenie is een gerenommeerde buikdanseres die van haar 
passie haar beroep heeft gemaakt. Ze is professioneel lerares 
en veelgevraagd performer in en buiten België.

Vanaf 19.30 uur
Prijs: 20 euro, 15 euro voor KVLV-leden 
(prijs is all-in: alle workshops, optreden, incl. hapjes en 
een drankje)
Meer info en inschrijven voor 25 april: KVLV Huldenberg, 
lammens.carine@telenet.be
Zaal ’t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, Huldenberg

druiventeelt schetsen. Niet alleen oude, roestige en 
wegterende serreskeletten maar ook nieuwe serres, zoals 
de warenhuizen, eisen vastberaden een plaats op. Op die 
manier kleurt de reeks de opkomst en neergang van een 
bijzondere druivengeschiedenis, met bloei- en dalperiodes 
die ondertussen 150 jaar aanhoudt.

Di - do: 17.00 tot 23.00 uur
Vrij: 12.00 tot 23.00 uur - Za: 15.30 tot 23.00 uur
Zo: 12.00 tot 22.00 uur 
Brouwerij De Kroon | Beekstraat 20 Neerijse
www.frank-nicolai.com | www.brouwerijdekroon.be

Abandoned places | Henk van Rensbergen

zo 30 04 17 

Huldenbergenaar Henk van Rensbergen (Brussel, 1968), kocht 
op zijn 16e zijn eerste fototoestel en begon foto’s te maken in 
leegstaande fabrieken en  vergeten kasteeltjes.
Een passie die hem nooit meer los zou laten. Nu vliegt hij de 
wereld rond als gezagvoerder op een Boeing 787. Terwijl zijn 
crew aan het zwembad uitrust, trekt hij op expeditie naar 
verlaten stadspaleizen, overgroeide industriële complexen of 
verroeste oorlogsboten.
Van een verlaten pretpark in Japan, over een dichtgegroeide 
autoweg naar Italiaanse palazzo’s en tochtige koeltorens. 
Hij overnachtte op een onbewoond eiland in Florida waar ooit 
de “Dome Houses” op het strand stonden, en dwaalde rond 
door de wonderlijke gangen van een Italiaans gesticht. Tijdens 
een 2 uur durende lezing geeft Henk uitleg bij zijn foto’s: hoe 
geraakt hij binnen op ontoegankelijke locaties? Hoe gaat hij 
tewerk bij het maken van zijn foto’s? Hoe zorgt hij ervoor dat 
hij niet betrapt wordt?

14.00 tot 16.00 uur
Raadzaal Gemeentehuis| Gemeenteplein 1, Huldenberg
www.henkvanrensbergen.com

Ontdek de Doode Bemde 
 Werkgroep Natuurfotografen Dijleland-Zuid

za 29 04 17 - do 01 06 17

Natuurfotografen Dijleland-Zuid brengt onze mooie streek 
in beeld met topfoto’s door er wekelijks op uit te trekken, 
telkens naar een andere natuurplek. Vanaf 29 april stellen de 
leden van deze fotogroep werken tentoon van de fauna, fl ora 
en landschappen van het natuurreservaat de Doode Bemde 
tijdens de 4 seizoenen.

Dagelijks open tussen 10.00 en 20.00 uur
WZC Ter Meeren | Wolfshaegen 186  Neerijse
016 47 13 51 | www.termeeren.be
Facebook: Natuurfotografen Dijleland-Zuid

VU: Marc Verheyden, schepen van cultuur, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg
www.huldenberg.be | cultuur@huldenberg.be | facebook: Kunstenweek Huldenberg 2017

Dansuitdaging: Huldenbergse dansfilm 

Op 29 april vieren we voor de eerste keer de Dag van de Dans 
in Huldenberg. En om dat een toffe start te geven in het dorp, 
hopen we heel Huldenberg in een dansfi lm mee te laten 
dansen! 
We dagen je uit: als vereniging, als school, als werkplek, als 
rusthuis, sportclub, … om samen een korte dans te bedenken 
die goed bij jullie unieke groep past. Denk aan senioren 
die een dans maken van hun kaartspel, voetballers in een 
voetbalchoreografi e i.p.v. een match, leerkrachten die voor 
hun bord staan ‘uitlegdansen’, een dansetentje met de 
familie… of gewoon jullie beste dansmoves achter elkaar 
zetten mag natuurlijk ook! Denk daarbij aan de aanstekelijke 
clip van Can’t stop the feeling van Justin Timberlake, waar 
iedereen zich laat overnemen door danskriebels!

Deelnemen?
• voor 10 april mail je een kort fi lmpje, gewoon met 

smartphone van jullie creatie van 2 keer 8 tellen naar 
stepbystep.evelyne@gmail.com (zo kunnen wij onze 
opnames plannen)

• 17 april delen we de opnameplanning met alle 
initiatiefnemers die een fi lmpje inzonden: we zoeken 
een fi jne Huldenbergse locatie voor jou, of plannen om 
langs te komen op jouw voorgestelde locatie en bekijken 
welke kleding je kan dragen.

• 24 of 29 april vinden de opnames plaats: in heel 
Huldenberg dansen groepen op bijzondere locaties en 
blikken we deze moves in! 

• 29 april tussen 17.45 en 18.45 uur dansen we met alle 
initiatiefnemers een massadans op het Gemeenteplein! 
Ook wie geen fi lmpje instuurde, kan deelnemen aan 
deze massadansscène! Hoe meer Huldenbergse dansers, 
hoe beter.

De fi lm zal dan voor de eerste keer te bewonderen zijn op 
7 mei tijdens Neires Kermes en wat later op Youtube, waar 
jullie ongetwijfeld een hit worden. 
>> Wanneer je  voor deze uitdaging een helpend handje 
nodig hebt, kan je de hulp inroepen van een danser van Step 
By Step, door een mailtje te sturen naar 
stepbystep.evelyne@gmail.com

Achter de toetsen

za 06 05 17

Wat zit er achter de heerlijke klanken van pianomuziek? Wat 
gebeurt er wanneer je de wit-zwarte zebratoetsen induwt? 
De leerlingen van Els Faems en Charlotte Bary, verbonden aan 
de Muziekacademie J.H. Fiocco te Huldenberg vertellen het je 
graag ! 
Zaterdag 6 mei stellen zij hun lievelingsinstrument aan je 
voor. Tussen de mooie pianomuziek door krijg je informatie 
over de werking van het instrument. Wanneer je dichterbij 
komt, kan je zelfs een kijkje nemen, binnenin deze grote 
muziekdoos. Wie durft … ? 

15.00 uur
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Huldenberg
Gratis toegang

Ottenburg – Tuinfestival

za 06 05 17

Een namiddag vol muziek in Ottenburg. In de tuin van zaal 
De Linde kan je achtereenvolgens genieten van optredens 
van K.F. St-Michael uit Terlanen (14.00 uur), de Concertband 
uit Overijse (16.00 uur) en K.F. De Ysschegalm uit Huldenberg 
(18.00 uur). Tussen de optredens door wordt er aan jonge 
muzikanten een free podium geboden. Met heel wat kindera-
nimatie, eten en drinken en petanquetornooi in de tuin.  

14.00 tot 20.00 uur
Tuin zaal De Linde, Pastorijstraat 3, Ottenburg
Organisatie: Ottenburgse feesten



START

vrij 28 04 17

Vernissage Serristerijen  
Start kunstenweek

Serristerijen toont een fotoreeks over serres als eerbetoon 
aan de Druivenstreek. Wat ooit puur functioneel was en de 
bloeiperiode van de druiventeelt inluidde, verwierf met 
het verstrijken van de jaren een tegenovergesteld cachet 
van neergang en decompositie. Heden zijn de meeste 
traditioneel vormgegeven serres verwijderd of vervallen. De 
beklijvende melancholie van deze serreskeletten springt in 
het oog en werd prachtig weergegeven door Frank Nicolaï. 
De opening van de tentoonstelling ‘Serristerijen’ betekent 
meteen ook de aftrap van een week vol kunsten. Iedereen 
welkom op deze vernissage.

20.00 tot 23.00 uur
Brouwerij De Kroon | Beekstraat 20, Neerijse

Booster in concert

Booster is een Rockband met leden uit de Huldenbergse 
regio, onstaan uit de terziele gegane band Zapata. Drie 
leden van Zapata, Jean-Marie van Hentenrijck (gitaar), 
Wilfried Pannemans (bas en gitaar) en Marc Stroobants 
(gitaar en bas) bliezen hun muzikaal project nieuw leven 
in. Geert Vandermosten (drums) voegde zich bij de band. 
Eind 2016, met de komst van zanger/gitarist Ivan Macours, 
kwam het project in een stroomversnelling. Met Philippe 
Bossu (piano) was de band begin dit jaar compleet. In 
eerste instantie worden er covers gespeeld, maar er wordt 
druk gewerkt aan een eigen repertoire. Booster brengt 
stevige gitaarrock afgewisseld met melodieuze balads. 
Beleef hun eerste try-outconcert op de startdag van de 
Huldenbergse kunstenweek!

21.00 uur
Sportbar de Kronkel | Gemeenteplein 2, Huldenberg

KUNSTENROUTE
za 29 04 17 en 
zo 30 04 17

14.00 tot 18.00 uur

# Kunst op de Hoeve
Hoeve Celongaet | Wolfshaegen 128 Neerijse

Aquarelatelier Aqua-Arts
stelt de verschillende stappen in het creatieproces van 

een reeël voorwerp naar een ingelijste aquarel tentoon. 
Alhoewel ieder vaak vertrekt van hetzelfde onderwerp zie je 
dat elkeen in zijn eigen stijl en kleuren werkt.
Leden: Marie-Anne Delanote, Chris Verdeyen,Lieve Vorlat, 
Maria Vandormael, Guido Torrez, Mireille Soeur, Rita De 
Roey, Det Baelus , Lucie Debacker, Julienne Delwiche, 
Reinhilde Dehaes, Sabine Philips, Claire Mommaerts, onder 
begeleiding van Annie Guns.

Essentie | Annie Guns
Essentie kan in het algemeen worden beschouwd als 
datgene wat overblijft wanneer de ‘randzaken’ worden 
weggedacht. De essentie (Latijn: essentia, van esse, zijn) 
of het wezen is fi losofi sch gezien de aard van iets, datgene 
wat kenmerkend is. Annie maakt gebruik van aquarel, acryl 
en mixed media voor het creëeren van een schilderij of 
2-dimensioneel werk. Haar creatieproces is een zoektocht 
naar het uitpuren van onderwerpen en weergeven van de 
juiste kleuren- en compositieverhoudingen. 

SPRINGLEVEND | Martine Van Herrewege
Serie schetsen vol dynamica en beweging

Poëzieperformance | Georgie Bastin
Georgie leest gedichten, begeleid op muziek en betrekt 
hierbij het publiek. Deze activiteit is voor kinderen, maar 
volwassenen begrijpen de verhalen wellicht ook.

zaterdag - doorlopend

Boom Tevreden

‘Boom tevreden’ is een boom vol verhalen, ritselende 
poëzie, stiltes, klassieke-, relaxatie -en dansmuziek en 
aangenaam gezelschap. Zet je er even bij en luister samen 
met je (groot)ouders naar het verhaal van deze bijzondere 
boom!

Luisterinstallatie op het binnenplein
zondag - doorlopend

Jazz op de hoeve
Het Pop en Jazz ensemble van de academie van 
Schaarbeek-Huldenberg verrast je met bijzondere muzikale 
intermezzo’s.

Masterpiece | Brigitte Bastin

Brigitte zorgde voor de grondlaag, het werk krijgt echter pas 
kleur, diepte en structuur door de hand van de bezoekers 
van de Celongaethoeve. Neem dat penseel en plaats je tag 
of gevoel op het doek!

zaterdag en zondag - doorlopend

# Kunst op het biogroentenveld
’t Legumenhofke | Grote Keistraat Neerijse 

Bioboerin Greet vertelt je meer over de grote biologische 
moestuin in Neerijse en over de werking van ’t 
Legumenhofke. 
Roger De Greef stelt beelden tentoon en kleinere doeken. 
Zijn groter werk vind je in Loonbeek terug. Sanne De 
Greef startte dit jaar met Bookette, een bloembinderij 
en ecologische bloementuin. Ze verwerkt  biologische  
bloemen tot weelderige boeketten en feestelijke 
bloemarrangementen, stelt bloemstukken tentoon en geeft 
uitleg over het project. 
Meer info zie www.bookettefl owers.be

van 10.00 tot 18.00 uur

# Open huis – Ateliers Ottenburg
Oud gemeentehuis | Kerkstraat 18, Ottenburg

Sinds eind vorig jaar hebben verschillende kunstenaars hun 
intrek genomen in het oud-gemeentehuis van Ottenburg. 
Ze huren er een atelier. Tijdens dit kunstenweekend zetten 
ze de deuren even open!

SMOSZUCHT
 Marleen Hannon en Anita Goossens

Marleen wil het liefst op de grens balanceren tussen 
fi guurlijk en abstract en is daarom volop aan het 
experimenteren met verschillende materialen zoals 
krantenpapier, behangpapier, wol, enz.  
Anita (enkel aanwezig op za 29 04) onderzoekt  in 
portrettenreeksen de grens van abstractie.
Het open atelier toont dit wroetproces. Enkele werken zijn 
‘af’,  anderen zijn dat misschien niet, wachten nog op een 
ingrijpen, of zijn enkel een aanloop naar het volgende 
werk.

Open repetitie - Matthijs Segers 

Na 3 jaar percussie te hebben gevolgd aan het APKO, zet 
Matthijs, samen met een vriend, zijn eerste stappen in de 
wereld van de muziek. 
Open repetitie met gitaar en zang - lichte rockmuziek.          

za 29 04 vanaf 17.00 uur

# Opendeur Gila’s Atelier 
Leuvensebaan 135 Sint-Agatha-Rode 

Parkeren in het bos, ingang Leuvensebaan

Tentoonstelling met werken van Frida Decoster, Liesbeth 
Delanghe, Karlien Vercauteren, Liesbeth Verheyde, Andrea 
Lillmanstons Edwards, Astrid Simon, Irmgard Schlöter, 
Lucie De Backer, Isabella Hart, Benedicte Heremans

Workshop: klei draaien

Klei draaien op een echte draaiplank, al eens geprobeerd? 
Niet zo eenvoudig!
Wie wil neemt zijn creatie mee naar huis of laat het eerst 
bakken en haalt het later op! 

Doorlopend op zondag

# Wonen naast de lijnen 
Biezenstraat en Sint-Antoiuskerk

Tentoonstelling

Roger De Greef, Griet Dupré, Doedie Coussens, Jan Wynant

Sint-Antoniuskerk Loonbeek
Za 29 04 -  16.00 tot 19.00 uur
Zo 30 04 –  14.00 tot 18.00 uur (aansluitend concert ‘The 
Making Of – concertuivoering’, zie verder)

Masterpiece 

Maak je eigen masterpiece: laat je creatieve ik los op het 
doek!

Workshop: compositie

Maak je eigen compositie met de materialen uit de koffer. 
Nadien nemen we een foto van je creatie. Tijdens de 
Huldenbergse feesten in het najaar krijgt jouw compositie 
een plaats op de tentoonstelling in De Kronkel. 

FairTradeCafé

Sapjes, thee, koffi e en wijn in de FairTradetent.

# Open Atelier Breembosstraat
Breembosstraat 11 Huldenberg

Carine en Donald zorgen, samen met enkele andere 
kunstenaars, opnieuw voor een warme welkom en een 
mooi aanbod kunstwerken in de Breembosstraat!
Greta Pintelon (acryl), Bernard Delanghe (houtsnijwerk en 
keramiek), Donald Van Impe (aquarel),  Carine Lammens 
(keramiek). 

Demonstratie Raku 

Raku stoken is een van oorsprong Japanse techniek waarbij 
het glazuur van een werkstuk (sterk) craqueleert. Een 
delicaat proces. Zondag demonstreert Carine de techniek.

zondag om 14.00 uur

# Atelier Huldenberg
A. Goossensstraat 29 Huldenberg

De kunstenaars van Atelier Huldenberg stellen tentoon: 
Jean Spinoye - Christiane Casteels - Eliane Guns-Thibaut - 
Lucia Kempeneers - Jozef Greven - Robert Huleu. 
Tekeningen, borduurwerk en aquarel.

DANS

za 29 04 17 en 
zo 30 04 17 

Am I Alice? | jeugdvoorstelling

Naar aanleiding van de Dag van de Dans creëerde Step by Step 
met de junior compagnie een bijzondere dansvoorstelling. 
Daarvoor liet de groep zich inspireren door het boek Alice 
in Wonderland van Lewis Caroll. In deze eigenzinnige 
interpretatie gaan 11 verschillende Alices op zoek naar zichzelf 
in een verwarrende wereld. 
Choreografi e: Evelyne Van Hecke
Dans: Tine Claessens, Robin Dansercoer, Julie Helsloot, 
Louka Jeanmart, Lisa Lauwers, Emmelina Mombaerts, Julie 
Olislaegers, Freya Ottenbourg, Maïté Quevilly, Fien Servranckx, 
Eline Van Nerum
Techniek: Yann Lenaerts (Dimlex)

Za 29 04 -  19.00 uur | Zo 30 04 –  16.00 uur
Prijs: 8 euro
Cultuurzaal Den Elzas| Elzasstraat 19 Huldenberg
Tickets verkrijgbaar op de cultuurdienst: 
cultuur@huldenberg.be | 02 302 43 56 

# On the Road 1-2-3 Harmonie
Centrum Huldenberg

1-2-3 Harmonie gaat op stap. Muzikanten en instrumenten 
ingeladen, trekken ze van locatie naar locatie en verrassen 
ze je op een warm concertje.

Zondag vanaf 14.30 uur

# COULEUR LOCAL
Priesterdelle 16-18, Huldenberg

Opendeur met tentoonstelling van juwelen, geschenkjes, 
handtassen en manden in vilt, riet en andere materialen. 
Handmade door de bewoners van Centrum Ganspoel!

van 14.00 tot 16.00 uur

# Open repetities met piano

Basisschool Den Elzas, 
hoofdgebouw eerste verdiep

Elzasstraat 17, Huldenberg

De leerlingen viool van de muziekacademie bereiden een 
concertstuk voor en repeteren hiervoor met de pianist als 
begeleider. Open lessen waar je vrijblijvend een kijkje kan 
komen nemen!

zondag van 14.00 tot 16.30 uur


