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Deinze Winkelstad organiseert in samenwerking met verschillende deelnemers een
unieke kunstmarkt in de Kade (Kalkhofstraat 25) waarbij belevenis centraal staat.
“Cultuur en beleving gaan hand in hand in stad Deinze. Er zijn al heel wat culturele
initiatieven en met de komst van het nieuwe cultureel centrum wordt het aanbod alleen
maar groter. Met de organisatie van een unieke kunstmarkt in de Kade op zondag 2
februari bouwen we een extra brug tussen cultuur, Deinse handelaars en de
eindconsument”, geeft schepen van lokale economie Bruno Dhaenens aan.
“De sfeervolle kunstmarkt wordt een sterk thematisch evenement voor jong en oud. Een
deel van de markt wordt omgetoverd in een verzamelplaats van kunstenaars,
muzikanten, bands, food- en drinktrucks, live uitzending van Radio Tequila, creatieve
verrassingen voor jong en oud”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Dankzij de
verschillende partners zoals Belcoprint, Marie Milart, CreaLief, Kade, Platvvorm en Farm
komt er een gedifferentieerd aanbod rond kunst en cultuur, inclusief workshops en
ateliers. Het concept is zo vorm gegeven dat Carré d’Art iedereen zal behagen”.
De kunstmarkt vindt plaats op zondag 2 februari, tussen 11 uur en 17 uur.

Ontdek hieronder de deelnemers:
Kunstcollectieven
 Platvvorm: De slagzin van platvvorm is: ik bied geen oplossing, maar ruimte om te
twijfelen – Wat voor ons verwijst naar de ‘noodzaak’/ het streven/ de
verantwoordelijkheid (want ook dat is een engagement) om zelf betekenis te geven,
los van én samen met wat wordt aangereikt. platvvorm presenteert
tentoonstellingen, lezingen en debatten in relatie tot hedendaagse beeldende
kunst, filosofie en literatuur. platvvorm heeft ook een residentiewerking voor
kunstenaars die zich willen verdiepen in hun artistieke praktijk en verhuurt atelieren werkruimtes.
 Gottems kunstcollectief (toin delva): Keramiek met gasoven en kunstproject pakken
paardenhaar.

Kunstenaars
 Peter Wymeels: Hout snijkunst, van beelden tot handgemaakte pennen
 Margot T'kindt - Mélon photography: Paardenfotografie
 Joeky Demuynck: Portret schets en schilderkunst
 Angelique Muir: Combinatie van keramiek, live boetseren en tekenkunst
 Talloor: Pottenbakker/ Keramiek
 Heidi Walread - Kreaboetiek: Bij De Kreaboetiek kan je steeds terecht voor
zelfgemaakte knuffels, geborduurde handdoeken en eigen ontworpen slabbetjes.
 Koen Verbrugghe: Schilderkunst en sculpturen
 VTI Upclycling: Bij upcycling wordt aan oude materialen een nieuwe en meer
duurzame functie gegeven. Vaak wordt er op basis van creativiteit, originaliteit en
inspiratie gewerkt en ontstaan er nieuwe producten uit oude materialen, die ooit
een ander doel dienden. Het mag duidelijk zijn dat het positieve impact heeft op het
milieu. Wanneer je upcyclet, haal je ‘afval’ uit de vuilnisstroom van de wereld. Het
enige wat je nodig hebt, is creativiteit en de nodige inspiratie. De mogelijkheden zijn
oneindig. Afval bestaat niet! Onze leerlingen werken aan dit project en stellen op de
Open Dag op 10 mei hun werken voor. Op Carré d’Art lichten we al een tip van de
sluier...
 Bieke de busschere: Grafisch werk op papier en doek
 Jesse van Gompel: Muurschilderingen, artistiek schilder , coffee-artist
,binnenhuisdecoratie, actionpainting en schilderworkshops
 Jacques Tortel: Keramiek

 Aterlier Suzy: Kunst atelier waar beginnende en gevorderde creatievelingen de
kunst van het tekenen en schilderen onder een ontspannen en gezellige sfeer
kunnen komen aanleren en uitoefenen, onder professionele individuele
begeleiding.
 Mervylde M-Christine: Creatief bloemen maken voor binnen en buiten
 Jan Tousseyn: Aquarel schilderijen
 Kris Geldhof: Leerkracht aan KADE Beeldende Kunsten zal werken van haar
leerlingen tentoonstellen
 Hilde Debo Edelsmid: Ontwerpen van juwelen in goud en zilver
 Nancy Taelman: Schilderkunst mixed media
 Kade beiaardiers: mobiele beiaard in Kade

Food & drinks
 Art of Gin: Gin&tonic (Poliakov)
 Food Bart: Burgers
 Café in goed gezelschap: Koffiebar
 Tapats (Hendrik & Paul): Verfijnde hapjes en wijn
 Benjamin IB events: Primus, warme appeldrank

Animatie
 Marin: Karikaturist
 Lore - Rariteiten Kabinet: Muzikale animatie door Muzikest!, een mobiel
feestorkestje met leden tussen de 6 tot 16 jaar, die in het Rariteitenkabinet wekelijks
werken aan een muzikaal programma voor feestelijkheden. Opzet is een soort
kleine fanfare, die zich graag tussen de mensen begeeft. Geen podium gewenst dus,
liever de straat. Muzikest! staat voor een uurtje kleurrijke muzikale fun, eventueel
opgesplitst in kortere stukjes.
 Instituut voor volkswarmte: "VERNUFTIGE DERRIÈREVERWARMING Doorgedreven
wetenschappelijk onderzoek wees uit dat winterkoude noopt tot genies, gebibber
en andere lichamelijke ongemakken. Daarom ontwikkelen wij centrale verwarming
die ook u centraal verwarmt, exact waar u het nodig heeft. De zomer duurt plots
een heel stuk langer en lang stilzitten voor openluchtvoorstellingen is enkel nog
lastig voor wie geen zittend gat heeft."
 Las Bobinas: Circus act

 Kroost: een pittige semi-acoustische mix van rock-, pop-, blues en folknummers. Dat
betekent muziek van Big Bil Broonzy en Bob Dylan over Bonnie Raitt, Fleetwood Mac
en Ricky Lee Jones tot The Foo Fighters en Alter Bridge. Dat alles in een bezetting
van zang (Fleur Baert), bas (Bram Baert) en gitaar Jan Baert. Zoals je weet vader
zoon en dochter, vandaar de naam.

Workshops
 Crealief: Voor de kleinste en al iets grotere knutselwonderen is er de knutsel prutsel - frutsel tafel bij CreaLief!
 Belcoprint: Stand met schildermateriaal en demo van professionele kunstenaar
 Kanvas atelier: Graag willen we rond het thema Valentijn werken met workshops
van kleuter- tot volwassen niveau: valentijnskaartjes scheppen (zelf papier maken),
unieke monoprints maken,... Ik test ook nog de mogelijkheid uit om een
romantisch/poëtisch boeket uit te werken. Als laatste kan je een foto te laten
nemen bij een Wall of Love - photobooth.

Radio
 Radio Tequila: Live radio

Met dank aan de partners ACG Volvo Deinze, KBC Bank & Verzekeringen Deinze, Primus
en Poliakov. De coördinatie ligt in handen van stad Deinze, Art-Events en Deinze
Winkelstad.

