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Expo: Mohamed Habash - Kalligrafie & schilderkunst
Wanneer
zondag 29/10/17 (15u opening), zazo 4-5/11/17, za-zo 11-12/11/17. op
zaterdag telkens van 19u tot 21u en
op zondag telkens van 15u tot 17u.
Door
de week tijdens de openingsuren.

Waar
Foyer Casino

Tentoonstelling over...

Mohamed Habash, geboren in Irak, laat je kennismaken met de kunst van kalligrafie. Hij
oefent deze traditionele eeuwenoude kunstvorm uit op basis van olieverf en acryl. Naast
kalligrafie maakt hij ook andere schilderwerken met een meer moderne, abstracte, maar
ook vrij realistische inslag. Ook deze werken zijn te bewonderen tijdens zijn tentoonstelling.
Kan je niet aanwezig zijn op de opening? Dan kan je de tentoonstelling op donderdag 9
november combineren met de voorstelling Zielzoekers van de Iraakse
theatermaker/regisseur Mokhalled Rasem.

terug naar boven

Expo: Paul Kraewinkels - Schilderkunst
Wanneer
zondag 19/11/17 (13u opening), zazo 25-26/11/17, za-zo 2-3/12/17.
Telkens 15u tot 17u. Door de week
tijdens de openingsuren.

Waar
Foyer Casino

Tentoonstelling over...
Schilderen is na een loopbaan als leraar plastische kunsten een uitgegroeide hobby
geworden. Kleur en beweging komen in elk werk sterk aan bod en de oneindige variatie en
rust van de natuur of onrust van de kosmos hebben veel invloed op het latere werk.
De swing (van de golfer) blijft veelal herkenbaar.
In sommige werken bewijst de kunstenaar zijn andere mogelijkheden, maar telkens keert
hij terug naar een subtiele, abstracte-expressionistische vormgeving van zijn impressies.

terug naar boven

Expo: Niels Cleuren & Danny Cuthbert - The King & The Joker

Wanneer

Wanneer
zondag 26/11/17 (15u opening), zazo 2-3/12/17, za-zo 9-10/12/17,
telkens van 15u tot 17u

Waar
Kerkje van Laak

Tentoonstelling over...
2 kunstenaars
De één gedetailleerd, de ander met grove
lijnen.
De één werkt snel, de ander gestaag.
De één expressionisme, de ander
surrealisme.
De één verfijnd, de ander bruut.
De één roots in Londen, de ander in Genk
Beide zijn dromers, muziek kleurt hun werk.
Er hangen werken van Danny Cuthbert en
een installatie van Niels Cleuren in 'Het kerkje van Laak'
Non Compos Mentis dudes "

terug naar boven

Expo: Philippe Van Gelooven & Johan Oyen - Schilderkunst
Wanneer
zondag 25/02/18 (15u opening), za-zo
3-4/03/18, za-zo 10-11/03/18, telkens
van 15u tot 17u.

Waar
Kerkje van Laak

Tentoonstelling over...

De canvaswerken van Philippe kunnen
beschouwd worden als een
visuele vertaling en abstracte neerslag van
onze veranderlijke
leefwereld. De Wingman themawerken
vinden hun inspiratie in het aanschouwen,
interpreteren en begrijpen van
dagdagelijkse, individuele indrukken.

Johan Oyen’s stijl is niet te vatten in een bepaald vakje. Hij gebruikt
zo veel mogelijk diverse onderwerpen en stijlen door elkaar, met als doelstelling
iets moois en evenwichtigs te creëren. Meestal werkt hij met olieverf,
maar een basis van acryl en afwerkingen met Chinese inkt behoren ook tot de
mogelijkheden.

terug naar boven

Theater
Muziek
Familie
Comedy & Cabaret
Klassiek
Literatuur
Casino Sessions
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