APRIL 2016

In 2016 vieren de Floraliën hun 35ste editie in het centrum van de
stad Gent. Met een toonaangevend bloemen- en plantenfestival,
willen de Gentse Floraliën van 23 april tot 1 mei 2016 een groene
loper door de Gentse binnenstad laten slingeren.
Omdat Gent als stad echter meer is dan enkel het centrum en er
ook nog deelgemeenten zijn, heeft vzw Kollekasteel besloten om vanuit
Mariakerke-Kolegem een enterhaak uit te gooien naar de Gentse-Floralien-groene-loper. Op het traject dat door deze enterhaak wordt bepaald,
zullen de vrijwilligers van vzw Kollekasteel en andere verenigingen
een bijkomende groene loper inzaaien en de wisselwerking met de
Floraliën en de stad Gent versterken met tal van creatieve ideeën en
sociaal-artistieke projecten, onder de naam de Kolle Floraliën, in het
Cultuurpark Kollekasteel in Mariakerke-Kolegem.
De Kolle Floraliën worden een interactief festival voor klein en
groot, waarbij bloemen en planten de hoofdrol zullen spelen. Diversiteit
is vanzelfsprekend. Het is de norm. Omgaan met diversiteit kan dus
moeilijk genegeerd worden in een samenleving die per deﬁnitie divers
is. Vzw Kollekasteel gaat al meer dan 50 jaar lang de uitdaging aan om
creatief en constructief om te gaan met diversiteit.
Biodiversiteit is een term die een brede lading dekt en staat vooral voor
een diversiteit aan levensvormen en ecosystemen op onze planeet.

Ecosystemen kunnen slechts optimaal functioneren als er voldoende
diversiteit is binnen de juiste proporties, waardoor er een natuurlijk
evenwicht ontstaat en alzo de weerbaarheid verhoogt. Biodiversiteit
schuilt in elke hoek. In plantsoenen, grasperken, parken, tuinen,
wegbermen, bloembakken, nestkasten … zelfs in onze huizen.
Het Cultuurpark Kollekasteel wordt tijdens de Kolle Floraliën een
HOTSPOT voor diversiteit, waarbij wij bezoekers en deelnemers laten
kennismaken met zowel de biodiversiteit als de culturele verscheidenheid (cultuurcreatie en cultuurrecreatie) in een stad.

WWW.KOLLEKASTEEL.BE
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KUNSTTENTOONSTELLING
LANDSCHAPSSCHILDERS

GROEPSTENTOONSTELLING MET
LANDSCHAPSSCHILDERS OP DE
EERSTE VERDIEPING VAN HET
KOLLEKASTEEL.

CHRIS DE CLERCQ studeerde aan het Hoger Instituut St-Lucas te Gent en
deed menig studiereis naar India, Egypte en naar verschillende landen in
Europa. Vooral Frankrijk en Italië trekken hem aan. In zijn vroegere werken is
de invloed van Octave Landuyt goed te merken. De Clercq is echter een zoeker
en dat uit zich duidelijk in de verdere evolutie van zijn oeuvre.
Zowat alle stromingen in de schilderkunst heeft hij uitgeprobeerd. Telkens
met groot succes. Van impressionisme over minimalisme met prachtige kleurschakeringen, graﬁek in zijn surrealistische werken, symbolisme en magisch
realisme en zelfs kubisme; hij heeft alle toonaarden van de beeldende kunst
in zich dank zij zijn ongebreidelde nieuwsgierigheid en zijn eindeloos zoeken.
Al deze invloeden verlenen natuurlijk een ﬂinke meerwaarde aan zijn werk.
Uiteindelijk werd hij aangetrokken door de mythe van St-Martens-Latem
omwille van de landelijke rust en de afﬁniteit met de Leie. Ook de Westerplas
is een niet aﬂ atende bron van inspiratie voor zijn tekeningen en aquarellen.
Nog steeds gaat hij echter, met echtgenote, geregeld herbronnen in Italië.
Zijn verbazingwekkende scheppingsdrang op vele gebieden van de kunst
blijft nog steeds verbazen alhoewel zijn twee grote liefdes de tekenkunst en
het aquarel zijn.
De lijst met zijn tentoonstellingen in binnen- en buitenland is te lang
om hier te publiceren. Zij bevat namen als zowel Eernegem als Amsterdam.
Winnaar van tal van prijzen, diploma’s en medailles over de hele wereld.

HUBERT WILLEMS heeft in de loop der jaren een eigen
impressionistische techniek ontwikkeld, waarbij hij graag
terugblikt naar zijn eerste inspiratiebronnen: de grote
Franse impressionisten: Monet, Renoir, Pissarro, zonder
onze eigen Emile Claus te vergeten.
Hij observeert zijn Vlaamse landschap en brengt daarna,
een “impression” van wat hij ziet over op de toeschouwer,
die al kijkend het schilderij verder afwerkt.
Als rasecht impressionist observeert hij het landschap in zijn immer bewegende kleurschakeringen. De
ﬁjnzinnige kleurzetting en lichtvoetige toets verraden
zijn diepe verering voor de groten in het genre. Men zou
hem ook wel een neo-impressionist kunnen noemen. Hij
schildert in zijn recent werk namelijk met bredere toetsen
“modern”, maar keert toch geregeld terug naar de vluchtige
“vlekjestechniek” .
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In wezen is Willems een romanticus, een dromer… Er blijft
altijd een ondertoon van intimisme en nostalgie, zelfs in
zijn meer experimentele schilderijen.
Hubert Willems schildert op doek of paneel in olieverf
en acryl, ook wel op papier (aquarel) en er bevindt zich
werk van hem in binnen- en buitenland.

KUNSTTENTOONSTELLING
LANDSCHAPSSCHILDERS

GROEPSTENTOONSTELLING MET
LANDSCHAPSSCHILDERS OP DE
EERSTE VERDIEPING VAN HET
KOLLEKASTEEL.

BOB DE PAUW schildert sinds 1990 als autodidact
de natuur , met een voorliefde voor de manier van
schilderen van de oude “Latemse school”.
De natuurgetrouwe weergave van kleuren is
inmiddels geëvolueerd tot een meer uitgesproken
rijker en soms wel afwijkend kleurgebruik met
als enig doel een werk tot stand te brengen dat,
alhoewel kleurrijker, toch aanvaardbaar en herkenbaar blijft. In de moderne “witte“ huiskamers zijn
ze grote blikvangers. Zijn realistische boszichten
kennen een grote populariteit bij het publiek.

OPENINGSTIJDEN

BAR

|

BRASSERIE

|

EVENTZAAL

za

23 apr

14:00 – 19:00

zo

24 apr

11:00 – 18:00

ma 25 apr

11:00 – 18:00

di 26/04 & wo 27/04

gesloten

do 28/04 – zo 1/05

11:00 – 18:00

CURATOR
KOLLEKASTEEL
0477 63 69 02 | yves@tkolleke.be
gesloten op dinsdag

Daniël Savels

PRAKTISCHE GEGEVENS
Gratis toegang tijdens de Kolle-Floraliënweek.
Op de eerste verdieping van het Kollekasteel.
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FIETS BLOEMEN CORSO
FIETSPARADE

OP 23 APRIL 2016 BONTE FIETSPARADE DOOR DE STRATEN VAN
MARAKERKE

Een bloemencorso of bloemenstoet is normaal
gezien een optocht van praalwagens die versierd
of bedekt zijn met bloemen. Elk bloemencorso heeft
zijn eigen karakter, charme en onderwerp.
Omdat Gent zich steeds meer proﬁleert als een
ﬁetsstad, neemt vzw Kollekasteel op 23 april 2016
het initiatief om door de straten van Marakerke een
bonte ﬁetsparade te organiseren waarbij hierbij de
traditionele praalwagens worden vervangen door
met bloemen versierde ﬁetsen.
Dit ﬁetsgebeuren, waar iedereen welkom is,
is zowel voor de recreatieve ﬁetser als gezinnen,
vriendengroepen en wielertoeristen, klein en
groot, jong en minder jong, sportief en ongeoefend, E-bikers, bakﬁetsers en driewielers… Met
zoveel mogelijk ﬁetsminnende mensen wil vzw
Kollekasteel aantonen dat ﬁetsen leuk en praktisch
is. Deze ﬁetsparade wordt begeleid door ervaren
ﬁetsstewards en onder toeziend oog van de politie.
Omdat diversiteit en duurzaamheid centraal staat,
zijn niet enkel echte bloemen en planten toegelaten
maar willen wij ook de creativiteit aanwakkeren om
ook met kringloop- en knutselmaterialen aan de
slag te gaan. Er wordt ter plaatse wat basismateriaal
voorzien. Net als de ﬁetsen, mogen de ﬁetsers (of
passagiers) zichzelf verfraaien met bloemen in al
hun vormen en materialen.
Meedoen is leuk maar in de prijzen vallen is
nóg veel leuker! Tijdens de Fiets Bloemen Corso zal
er jurybeoordeling plaatsvinden voor de mooiste,
gekste, en meest originele ﬁetsen of ﬁetsers. Je
kunt prijzen winnen in diverse categorieën. Zorg
dus voor veel creativiteit in je outﬁt en/of ﬁets!

PRAKTISCHE INFO
Wanneer: Zaterdag 23 april 2016 – start om 15u00
Waar: Traject van 12 km doorheen de verkeersarme straten van Mariakerke en Wondelgem
Locatie: Startplaats en eindplaats van de Fiets Bloemen Corso is het Cultuurpark Kollekasteel
Prijs: Deelname aan ﬁetsparade en randactiviteiten is gratis. Eet- en drankgelegenheid is betalend
Genre: Parade
Voor wie: Iedereen
Praktisch: Fietsparking met bewaking is voorzien
Info & inschrijvingen: www.kollekasteel.be – info@kollekasteel.be
Inschrijven: Wenselijk maar niet noodzakelijk via info@kollekasteel.be

PROGRAMMA ZATERDAG 23 APRIL - CULTUURPARK KOLLEKASTEEL
13.00 – …
14.30 – …
15.00 – …
16.30 – 17.00
17.00 – 20.00
20.00 – …
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Onthaal en mogelijkheid tot versieren van ﬁetsen. Onze creatieve ﬁetsassistenten kunnen een handje toesteken.
Opstelling ﬁetsparade
Vertrek ﬁetsparade (stipt!)
Aankomst ﬁetsparade
Randactiviteiten: streetfood, tentoonstelling, knutselactiviteiten, voorleeshoekje, fotoworkshop, schminkstand, …
BloemBal: sociaal dansfeesten met een gemoedelijke sfeer op het Kollekasteelplein en dit van jong tot oud. Een hedendaags volksfeest
dus, met een authentieke Kollefeesten ambiance! > GRATIS INKOM

EXPO
‘MET GROETEN UIT…’

HET GENTSE FLORALIËN
VERLEDEN’ – OUDE PRENTKAARTEN, FOTO’S EN DRUKWERK

Van 23 april tot 1 mei 2016 kan je in het Kollekasteel
een unieke selectie van oude prentkaarten, foto’s en
tal van en originele verzamelstukken zoals afﬁches,
drukwerk, accessoires en merchandising uit het
Gentse Floraliën verleden bewonderen.
In deze tentoonstelling vind je een greep
uit de collectie van de enkele privéverzamelaars,
waarbij meer dan 200 opmerkelijke stukken werden
geselecteerd die vooral een beeld geven van de grote
variatie aan verzameld materiaal.
Met deze tentoonstelling wil vzw Kollekasteel
de aandacht vestigen op deze waardevolle verzameling en rijke geschiedenis van de Gentse Floraliën.

OPENINGSTIJDEN
za 23 apr

14:00 – 19:00

zo 24 apr

11:00 – 18:00

ma 25 apr

11:00 – 18:00

di 26/04 & wo 27/04

gesloten

do 28/04 – zo 1/05

11:00 – 18:00

CURATOR
Raoul De Vriese
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CACTUSTENTOONSTELLING
REPLICA FLORALIAHAL

Cactusclub Lophophora is een Gentse cactussen- en
vetplantenvereniging die sinds 1976 gehuisvest is
in het Kollekasteel. Ter gelegenheid van de Kolle
Floraliën, zal Lophophora in een van de ruimtes
in het Kollekasteel een replica nabouwen van een
cactuslandschap, dat (vermoedelijk) ergens in de
jaren ’50 te zien was in de Floraliahal in het Gentse
Citadelpark. 49 planten stonden toen in een prachtige
compositie uitgestald (foto). Een bijzondere plant
was een succulente plant, namelijk de Agave striata.
Het precieze jaartal valt moeilijk te achterhalen. Vast

OPENINGSTIJDEN
zie pagina 5 onderaan
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staat dat u enkele authentieke planten en foto’s van
tal van planten kunt bewonderen tijdens de Kolle
Floraliën, in het Kollekasteel te Mariakerke.
Tijdens de Floraliën van 2000 (Flanders Expo)
stelde een bestuurslid zijn Lithops verzameling
(levende steentjes) tentoon, samen met de Firma
Coppens. Deze compositie wordt eveneens tentoongesteld, zij het iets kleiner.
Tot slot is er een collectie oude postkaarten,
postzegels en andere memorabilia met betrekking
tot cactussen en de Gentse Floraliën.

EEN REPLICA VAN EEN
CACTUSLANDSCHAP IN
FLORALIAHAL UIT DE
JAREN ’50

Voor de liefhebber (beginnend of ervaren) biedt
cactusclub Lophophora diverse soorten cactussen
te koop aan en met al uw vragen over cactussen en
vetplanten kunt u terecht op onze speciale infostand.
Tot slot, wist u dat… cactussen- en vetplanten
kunnen worden geconsumeerd als cactusjenever,
cactusfrisdrank en cactusthee? Kom en ontdek het
allemaal van 23 april tot 1 mei in het Kollekasteel.

http://www.cactusclub-lophophora.be

WEEKPROGRAMMA
ACTIVITEITEN
het wachten

HOOFDACTIVITEITEN

van lange duur
zoals het eigen is
aan uitkijken naar
als alles uiteindelijk
terug naar de knoppen gaat

KOLLE FLORALIËN
een overkoepelend festival in de marge van de Gentse Floraliën

pag 1

EXPO ‘MET GROETEN UIT… HET GENTSE FLORALIËN VERLEDEN’
oude prentkaarten, foto’s en drukwerk

pag 5

CACTUSTENTOONSTELLING
replica Floraliahal uit de jaren ’50

pag 6

GROEPSTENTOONSTELLING MET 3 LANDSCHAPSSCHILDERS
CHRIS DE CLERCQ | HUBERT WILLEMS | BOB DE PAUW

op barsten staat

pag 2/3

word je plechtig ontvangen
BLOEMEN FIETS CORSO
een optocht van met bloemen versierde ﬁetsen & ﬁetsers

zoals het hoort

pag 4

zie je
RANDACTIVITEITEN

de zon
als trouwe metgezel
schitterend aan je zijde

BLOEMBAL
volksbal waarbij de bloem centraal staat

kondigt vol trots aan

INFOSTAND NATUURPUNT GENT

de eerste lentedag

pag 4

WILDBREI ACTIE
POËZIE IN HET CULTUURPARK KOLLEKASTEEL

mári

ZOMERZOEKTOCHT
organisatie Recrea Wondelgem

meer gedichten van welke op de natuur
en diversiteit zijn geïnspireerd, zullen
te zien zijn in en rond het Kollekasteel

MEER INFO
WWW.KOLLEKASTEEL.BE

De hierboven beschreven randactiviteiten lopen parallel met de Kolle Floraliën
(van 23 april tot 1 mei 2016) en zijn een initiatief van vzw Kollekasteel. Voor
de organisatie, en het invullen van een gevarieerd programma, wordt samengewerkt met tal van verenigingen en organisaties.

colofon

www.kollekasteel.be

‘t Kolleriekske

Vormgeving

Verantwoordelijke uitgever

’t Kolleriekske is een uitgave van vzw Kollekasteel
en wordt gratis bedeeld op 5.000 exemplaren.

artistiek buro vrije ruimte
Drongen

Vzw Kollekasteel
Groenestaakstraat 66-68 - 9030 Mariakerke

Concept en tekst

Druk

Raad van bestuur

Michel Delabarre, Daniël Savels

Parys Printing – Evergem

Katleen Claus, Walter Geleyte, Pieter Hoebeke,
Philippe Lemey, Luc Van Vlaenderen
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14-15-16 mei

s t e
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Kollefeesten

www.kollefeesten.be
SOBERTRIST
JULIËN, FIRMIN, FRANKIE AND THE
MOANING GROOMS
LES BANDITS DE BELLEVILLE
RAF VIOLI DISCOSHOW (kinderen)
BLOW
AMONGSTER
RADIO BALATUM DRIVE-IN SHOW
EMILIE MY DEAR
THE JIVE CATS

met dank aan onze structurele sponsors:

Kantoor Clepkens - Lemey
Mariakerke

OOG IN OOG MET STIJL

WWW.COOLOPTIEK.BE

de insiders

E

I

N

D

E

L

I

J

K

T

H

U

I

S

