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Kortrijkse musea terug open voor
publiek
Zowel Kortrijk 1302 als Texture, museum van vlas en textiel, openen op 1 december
opnieuw de deuren. Goed nieuws dus voor de nieuwe tentoonstelling over Lucky Luke en
de expo Dark Uncles. Maar dat is niet alles. Museum Texture komt ook naar jouw
woonkamer met een 360 virtual tour van Dark Uncles en een niet te missen artist talk met
Klaas Rommelaere en Bent Van Looy. In de loop van december biedt Texture i.s.m.
Erfgoed Zuidwest bovendien de tentoonstelling Tapijtsgeest aan, een nooit eerder
geziene formule om een expo bij je thuis te beleven.
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Coronaproof museumbezoek
Zowel Kortrijk 1302 als museum Texture zijn klaar om op dinsdag 1 december opnieuw
bezoekers te ontvangen. En dit volgens strikte veiligheidsvoorschriften. De coronamaatregelen
die ná de eerste lockdown ingevoerd werden, blijven gelden: ticket op voorhand kopen en een
tijdslot reserveren, de looplijnen in het museum volgen, beperken van het aantal bezoekers,
afstand houden, handen ontsmetten en verplicht mondmasker dragen. Komende zondag (6
december) is het trouwens museumzondag in Kortrijk. Dat betekent dat je gratis beide musea
kan bezoeken. Een Sinterklaasgeschenk voor museumliefhebbers. Wacht niet te lang om je
gratis tickets te reserveren via https://ticketshop.kortrijk.be/exhibitions/Overview

Wat kan je beleven in Kortrijk 1302?

Begin november zou de stad uitpakken met een nieuwe expo, getiteld 'Lucky Luke in het
diepe Zuiden' naar aanleiding van het nieuwe album 'Een cowboy tussen het katoen'. De
sluiting van de musea eind oktober betekende dat de deuren noodgedwongen dicht bleven.
Maar van uitstel komt geen afstel en de poor lonesome cowboy krijgt in zijn hometown Kortrijk
vanaf dinsdag 1 december de aandacht die hij verdient. In het nieuwste album ‘Een cowboy
tussen het katoen’ erft Lucky Luke een katoenplantage in Louisiana. De cowboy wil de plantage
overdragen aan de zwarte boeren, maar jaagt hiermee de slavendrijvers uit de regio tegen zich
in het harnas. Een controversieel thema dat Achdé en Jul hebben verwerkt in een hilarisch
stripavontuur. Aan de hand van storyboards, originele platen en archiefmateriaal gunnen de
stripmakers je een blik op het creatieproces. De expo neemt je ook mee naar het diepe Zuiden
van West-Vlaanderen. Morris, de schepper van de beroemdste cowboy in de stripwereld, werd
in Kortrijk geboren en wordt nog steeds op handen gedragen door haar inwoners. Wat is hun
favoriete album? Wie zijn de personages die hun stempel op hen hebben gedrukt? Identificeren
zij zich met de helden of eerder met de slechteriken? We stellen deze vragen aan een twintigtal
fans uit het Texas van Vlaanderen.

"Lucky Luke komt thuis in Kortrijk, de geboortestad van zijn geestelijke vader
Morris. We zijn heel fier dat we de lancering van het nieuwe album 'Een cowboy
tussen het katoen' kunnen koppelen aan een unieke tentoonstelling waarbij
onze inwoners hun identiteit spiegelen aan personages van deze prachtige
stripreeks. Een maand later dan gepland, maar we zijn vooral heel blij dat onze
musea terug open kunnen. Meer dan het bezoeken waard!"
— Axel Ronse, schepen van cultuur

https://ticketshop.kortrijk.be/exhibitions/Overview


Lucky Luke in het diepe Zuiden loopt van dinsdag 1 december tot en met zondag 3 januari 2021

in Kortrijk 1302. Deze tentoonstelling is een samenwerking van Stad Kortrijk, Stedelijke Musea

en Bibliotheek met Lucky Comics en Standaard Uitgeverij en kan je gratis bezoeken (mits

reservering).

Wat kan je beleven in Texture?
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De tentoonstelling Dark Uncles van kunstenaar Klaas Rommelaere kan je opnieuw met

eigen ogen bewonderen. De expo presenteert een indrukwekkende installatie bestaande uit

twaalf levensgrote, geborduurde poppen en twee honden die in een stoet door de ruimte

bewegen, naast een laan met totempalen en een reeks geborduurde werken en wandtapijten.

Reserveren verplicht. Meer info op www.texturekortrijk.be

Wie de permanente opstelling van Texture wil ontdekken, kan een ambassadeur boeken.

Hij/zij neemt je één uur lang mee doorheen het museum en laat je proeven van heel wat

vlasverhalen. Een coronaproof formule, want een ambassadeur kan je boeken met je

gezinsbubbel én dit voor slechts 7 euro per persoon. Meer info op

www.texturekortrijk.be/content/e-n-uur-texture

Op 8 december komt Tapijtsgeest naar Texture, een allesbehalve klassieke expo i.s.m.

Erfgoed Zuidwest. Vijftien tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de

tapijt- en meubelstofindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. Kies een doos, laat je zintuigen

prikkelen en ontdek de vele verhalen. Meer info op www.tapijtsgeest.be

Lees HIER het volledig persdossier van Dark Uncles

https://www.texturekortrijk.be/
https://www.texturekortrijk.be/content/e-n-uur-texture
http://www.tapijtsgeest.be/
https://drive.google.com/file/d/1qIAyEtSHqqiZWpjGiMQLfwwgE6Ucti_c/view


Haal de musea naar jouw woonkamer
Naast een veilig én gezellig bezoek aan museum Texture of Kortrijk 1302 kan je ook thuis
genieten van museumactiviteiten, gaande van het doorlopen van een 360 virtual tour, het
beluisteren en bekijken van een meer dan boeiende artist talk tot het ontlenen van een
tentoonstellingsdoos van Tapijtsgeest. Met de eindejaarsfeesten in zicht wordt volop gewerkt
aan een webshop die je de mogelijkheid zal bieden om leuke linnen items uit de museumshop
online aan te kopen.
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De expo Dark Uncles kan je virtueel bezoeken. Een 360 virtual tour loodst je doorheen de

zaal. Naast de kunstwerken die in het oog springen, bevat de 360 virtual tour ook heel wat

leuke extra's. Zo leidt de kunstenaar Klaas Rommelaere je aan de hand van vijf korte filmpjes

door de expo. Voor de expo Dark Uncles werd een gezinspakket uitgewerkt, op maat van

kinderen tussen 4 en 12 jaar. Gezinnen kunnen dit vanaf 1 december opnieuw in het museum

spelen, maar dankzij de 360 virtual tour kunnen ze ook opteren om het doe-boekje, inclusief

knutselopdracht aan te vragen zodat ze dit, in gezinsverband, in hun eigen woonkamer

kunnen spelen. En wat te denken van de warme postkaartenactie die we aanbieden? Elke

bezoeker aan de virtual tour krijgt de mogelijkheid om 5 postkaarten van Dark Uncles uit te

sturen. In deze vreemde tijden kan een kaartje in de bus wonderen doen en daar helpt

museum Texture graag aan mee. Ontdek de 360 virtual tour op

https://www.texturekortrijk.be/ontdek-de-360-virtual-tour-van-dark-uncles

De geplande artist talk van Bent Van Looy met kunstenaar Klaas Rommelaere kon niet

plaatsvinden binnen het stadsfestival WONDER. De opname werd intussen ingeblikt en zal in

de loop van december online beschikbaar staan. Zo kan je gezellig van thuis uit genieten van

een boeiend gesprek tussen Bent Van Looy en Klaas Rommelaere. Volg onze sociale media en

mis de primeur niet!

De allesbehalve klassieke expo Tapijtsgeest houdt vanaf 8 december halt in Texture. De

tentoonstellingsdozen kunnen tijdens de week gratis ontleend worden. Zo is er de escape-doos

die je meesleurt in een tapijtmoord, maar er zijn ook DIY-dozen waar je zelf de handen uit de

mouwen moet steken zoals een tapijt knopen of weven. Meer info op www.tapijtsgeest.be.

"Het team van Texture heeft zichzelf nog maar eens heruitgevonden. De
deuren bleven dan wel gesloten voor het publiek de voorbije maand, onze
medewerkers zaten allerminst stil. De expo Dark Uncles opende met heel wat
belangstelling en nu is deze unieke tentoonstelling ook vanuit je huiskamer
digitaal te bezoeken. Laat je verrassen en krijg de smaak te pakken om ook
een fysiek bezoek aan ons museum te brengen!"
— Axel Ronse, schepen van cultuur

https://www.texturekortrijk.be/ontdek-de-360-virtual-tour-van-dark-uncles
http://www.tapijtsgeest.be/
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