Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 6 september 2016
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Herbekijken en aanpassen van het subsidiereglement van
de cultuurraad
Er werd een nieuw subsidiereglement voor de cultuurraad uitgewerkt door de Raad van
Bestuur. De cultuurdienst zal met het nieuwe reglement en met de gegevens van vorig
jaar een simulatie maken van de subsidies die de verenigingen zouden ontvangen. Zo
zullen we zien wat het nieuwe reglement precies doet voor de inspanningen van de
verenigingen die zijn aangesloten bij de cultuurraad. Met die gegevens gaat de Raad
van Bestuur dan naar de Algemene Vergadering. Daar horen we eventuele
opmerkingen op het reglement en kan het worden goed- of afgekeurd.

2.

Cultuurreis (17/09/2016)
Het programma voor de cultuurreis van 17/09/2016 naar Gent is af. Er zijn 35
inschrijvingen, tegen €55/persoon. Er wordt een bus voorzien van 38 personen.
 9 uur: Plantentuin Universiteit Gent (themawandeling met gids van 2 uren)
 11.30 uur: Middagmaal in A Capella (verse tomatensoep, huisgemaakte
kalfsblanquette met krieltjes en chocomousse)
 14 uur: STAM (rondleiding met gids van 1,5 uur)
 16 uur: Bezoek van kerkhof Campo Santo
 17 uur: Bezoek aan brouwerij Gentse Gruut (met degustatie)
 19 uur: Thuiskomst
De cultuurfunctionaris zorgde voor de promotie:
 Affiches en flyers
 Gemeentelijke website
 Gemeentelijke Facebookpagina
 Brief naar alle cultuurverenigingen
 Brief naar alle deelnemers van vorige edities
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3.

Kunstzomer (2-11/09/2016)
Gemeente Dentergem heeft zich kandidaat gesteld om samen met gemeente
Wielsbeke en gemeente Oostrozebeke de Kunstzomer te ontvangen. De Kunstzomer
zal plaatsvinden van 2 tot 4 en van 9 tot 11 september 2016.
Praktisch:
 De gemeente zorgt voor het ontwerp en de verspreiding van een flyer (samen met
de twee andere gemeentes).
 De tentoonstelling vindt plaats in de oude pastorie, de schuur en het
bezoekerscentrum van de Baliekouter. Alle locaties worden in de week voor de
start van de Kunstzomer opgekuist door de technische dienst van de gemeente.
 De opbouw vindt plaats op woensdag 31 augustus 2016. De cultuurfunctionaris zal
daarbij aanwezig zijn, samen met twee leden van de technische dienst.
 Er worden spots gehuurd bij de provinciale uitleendienst van West-Vlaanderen voor
de belichting in de Oude Schuur.
 De gemeente zorgt ook voor een receptie op de openingsdag. De opening in
Wakken zal van 15 tot 15.45 uur zijn. Er wordt water en appelsap van Wolfcarius
aangeboden.
 Toerisme Leiestreek zorgt voor de kunstenaars, permanentie tijdens de weekends,
coördinatie, bewegwijzering en een fietslus op het fietsnetwerk tussen de
verschillende locaties.
De cultuurraad zal mee instaan voor de openingsreceptie.

4.

Tentoonstelling septemberkermis (9-11/09/2016)
Tijdens de septemberkermis in Dentergem wordt er een tentoonstelling georganiseerd
in samenwerking met de Kunstacademie Tielt om het academiejaar te openen. Er
worden werken tentoongesteld van de jongeren die hun laatste jaar aan de academie
hebben afgerond.
Praktisch:
 Ludwig heeft de goedkeuring gekregen van de pastoor om de kerk te gebruiken
voor de tentoonstelling.
 De werken kunnen worden ingeleverd op zaterdag 3 september vanaf 10 uur in de
Kunstacademie in Dentergem. Lukt dat niet, dan kunnen er ook werken worden
afgeleverd bij de voorzitter van de cultuurraad en dat ten laatste op donderdag 8
september.
 Na de tentoonstelling kunnen de werken worden opgehaald op zaterdag 17
september vanaf 10 uur in de Kunstacademie van Dentergem.
 Op vrijdag 9 september om 13 uur wordt de tentoonstelling opgebouwd
 De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdag 9 september om 19 uur door
de heren en dames van het College van burgemeester en schepenen, gevolgd door
een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Op hetzelfde moment worden
ook twee gedenkstenen onthuld aan de voorkant van de kerk.
 Op zaterdag 10 en zondag 11 september zal de tentoonstelling telkens open zijn
van 14 tot 18 uur.
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5.

Week van de Smaak 2016 (10-20/11/2016)
Er wordt beslist, na het succes van vorig jaar, om opnieuw deel te nemen aan de
‘Week van de Smaak’. Het thema is ‘de smaak van toen’.
Er zou opnieuw een spreker of spreekster worden uitgenodigd, gevolgd door een
receptie met hapjes die passen bij het thema. De activiteit zou plaatsvinden op vrijdag
18 november 2016 in zaal Pax.
Als spreekster wordt er gedacht aan Diane De Keyser. De cultuurfunctionaris
informeert bij haar voor beschikbaarheid en prijs.
Om meer ruchtbaarheid te geven aan het evenement kan er in dat thema een standje
worden geplaatst in de plaatselijke bibliotheek.

6.

Erfgoeddag 2017 (23/04/2017)
In 2017 zal de cultuurraad opnieuw een activiteit organiseren in het kader van
‘Erfgoeddag’. Het thema is “zorg”.
Er zou worden samengewerkt met het rusthuis van Wakken of LDC Kloosterhof. Er zou
oud ziekenhuismateriaal worden tentoongesteld. Daar kan Ludwig voor zorgen. Aan de
kunstenaars die regelmatig tentoonstellen in het rusthuis van Wakken zou worden
gevraagd om hun werken af te stemmen op het thema “zorg” als extra luik bij de
tentoonstelling.

7.

Voorbereiden Algemene Vergadering (19/10/2016)
Locatie: JOC Dentergem
Agendapunten:
- Oproep tot extra vrijwilligers voor de Raad van Bestuur
- Voorstellen van het nieuwe subsidiereglement
- Oproep tot medewerking aan de toeristische brochure
Bij de uitnodiging wordt gevraagd of er al puntjes, vragen of bekommernissen op
voorhand kunnen doorgestuurd worden. Die kunnen tijdens de vergadering eventueel
anoniem behandeld worden.
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