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Muziek en Poëzie gedijen goed tussen beeldende kunst  
tijdens de tentoonstelling ‘MIDWINTERBEELDEN’ van beelden en objecten aan de Kennedylaan 23 in 
De Haan-Vosseslag aan de Belgische kust.  
 
Op zondag 16 februari om 14.00 uur wordt tijdens de tentoonstelling `MIDWINTERBEELDEN´ een 
grote dichtersmiddag georganiseerd. 
De Letterkundige kring De Haan presenteert in dit Valentijnweekend  ‘ poëzie van Haanse dichters over 
de liefde: zoet en zuur’. 
met Hervé J. Casier, Staf de Wilde , Rietje Vanhaecke en Louis Vanhoucke. 
Ook deze dichters komen aan het woord: Sabine Pauwaert uit St Martens-Latem; `De woorden 
werden beelden, de beelden vertelden woorden, ik schreef met beelden. Alles bleek als een puzzel in 
elkaar te passen. 
Fernand Lambrecht uit Varsenare. Hij draagt werk voor, geïnspireerd op de aanwezige beelden en 
objecten in een bijzondere interactie. 
Tevens wordt verwelkomd uit Oostende, Frank Decerf en uit Antwerpen Guy van Hoof. 
Acte de préséance wordt ook gegeven door de dichters Luc Lavaert en Edward Hoornaert. 
De voordrachten zullen omkaderd worden met een muzikale performance van het hoboïsten duo 
Maayken en Machteld.  
Er is ook een lezerstafel met werk van de aanwezige dichters, dat te koop zal zijn. 
Aanvang van het programma is 14.00 uur. Toegang gratis. Wel wordt voor de voordrachtkunstenaars 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 
Voorafgaand aan het programma vanaf 13.00 uur, tijdens de pauze en na afloop is er ook nog tijd om 
de beelden en objecten van de expositie te bewonderen.  
Behalve de beelden in steen van de initiatiefnemers Manon Huguenin en Henk Korthuys zijn daar 
beelden in inox door Mathias Claerhout, polyester beelden van Dirk Gitsels, glassculpturen van Herbert 
Monsieur, bronzen en betonnen beelden van Nadine de Meester, keramiek van Mie Ghesquiere, 
zilveren juwelen van Erna Schreel en viltobjecten en juwelen van Mieke Recour. 
 
U kunt alle informatie nog eens rustig nalezen op: www.midwinterbeelden.be  
 
Einde persbericht 

Noot voor de redactie. 
 
Voor vragen kunt u bellen met Henk Korthuys, +32 (0)479 647 587 of mailen naar 
info@henkkorthuys.be  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
`Early Summer´ van Nadine de Meester, 200 cm hoog 


