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Circuit Ar�s�ek 2023: Lokale
kunstenaars stellen tentoon in de
ontmoe�ngscentra
Met Circuit Ar�s�ek stellen de Kortrijkse ontmoe�ngscentra hun gebouwen ter beschikking aan lokale

kunstenaars om hun werk tentoon te stellen. Tijdens deze zesde edi�e van Circuit Ar�s�ek is het hele

jaar lang kunst van 18 lokale kunstenaars te zien in de de OC's van Bissegem, Heule, Bellegem en

Aalbeke.
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Circuit Ar�s�ek is toe aan zijn zesde edi�e. Dit jaar zijn er kunstwerken te bewonderen in 4

ontmoe�ngscentra: OC De Troubadour in Bissegem, OC De Wervel in Bellegem, OC De Vonke in Heule en

OC Aalbeke (na de heropening op 24 maart). In totaal zijn er 53 werken te zien van 18 lokale kunstenaars.

Verschillende disciplines van de beeldende kunsten komen aan bod: schilderkunst, fotografie, grafiek…

De werken blijven telkens vier maanden hangen in een OC en schuiven daarna door naar het volgende. 

Het is vaak niet evident voor kunstenaars om tentoonstellingsruimte te
vinden. Met Circuit Artistiek geven we hen een platform om met hun werk naar
buiten te treden. De werken zullen te zien zijn tijdens de openingsuren van de
OC's in de foyers en de gangen. Na vier maanden verhuizen de werken dan
naar een ander OC. Zo kunnen de kunnen de kunstenaars een groter publiek
bereiken en kunnen de gebruikers en bezoekers van de OC's het hele jaar
genieten van afwisselende kunstwerken. 
— Stephanie Demeyer, schepen van ontmoe�ngscentra

Kortrijk heeft ongelofelijk veel talent in huis, dat bewijzen onze initiatieven zoals
Buren bij Kunstenaars en Circuit Artistiek jaar na jaar. Deze kunst naar buiten
brengen, geeft de kunstenaar een podium én brengt de kunst en kunstenaar
dichter bij een publiek. Zo laten we iedereen meegenieten van cultuur en gaan
we samen richting Culturele Hoofdstad van Europa in 2030!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Deelnemende kunstenaars
Nicole Ampe, olieverf op doek, Kortrijk

Marie-Claire Carpreau, acryl & olie op doek, Bellegem

Lionel Clarissimo, houtskooltekening, Wevelgem

Lut Delombaerde, olieverf op doek, Marke

Kurt Dendooven, fotografie, Kortrijk

Bernard Demeyere, acrylgieten, Bellegem

Mieke Dutoit, houtskool, krij�ekening en Chinese inkt, Kortrijk

Frederik Gheysen, digital art, Heule

Luc Huysentruyt, mixed media & olie op doek, Marke

Hugo Lagae, acryl & oliepastel op papier, Torhout

Chris�ane Ledure, acryl op doek, Heule

Gabriel Simoens, acryl & gemengde techniek op paneel, Kortrijk



Nicole Nuy�ens, acryl, Beveren-Leie

Melanie Six, hout & houtskoolschets, Rollegem

Mike Van Acoleyen, grafiek & archeologisch hout, Ingelmunster

Bernard Vandamme, acryl op doek, Kortrijk

Gina Van Den Heede, olieverf op doek, Heule

Gaelle Vanherpe, acryl op canvas, Kortrijk

Locaties en openingsuren
OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem. 

OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem.

OC De Vonke, Lagaeplein 23, Heule. 

OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, Aalbeke. 

Wie is waar en wanneer te zien

Meer informatie
circuitar�s�ek@kortrijk.be of 0498 90 91 35 

https://www.kortrijk.be/adressen/ontmoetingscentrum-de-troubadour-bissegem
https://www.kortrijk.be/adressen/ontmoetingscentrum-de-wervel
https://www.kortrijk.be/adressen/ontmoetingscentrum-de-vonke-heule
https://www.kortrijk.be/adressen/ontmoetingscentrum-aalbeke
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