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Beste kunstenaars,Wenst u ook een hartverwarmende zomer vol kunst, boeiende gesprekken, leerrijke en enthousiastemomenten mee te maken?Bent u ook op zoek naar een pop-up atelier in een prachtig kustdorp?Wilt u ook in een inspirerende omgeving in contact komen met kunstliefhebbers?Zoekt u ook een ommuurde beeldentuin waar uw (monumentale) beelden tot hun recht komen?Dan kan het Kunstencentrum ’t Vaartje te Lissewege u misschien helpen!Wie zijn we? Wat doen we?Tijdens een bezoek aan het Kunstencentrum ’t Vaartje, een oase van inspirerende bedrijvigheid midden inhet Polder-kunstdorpje Lissewege beleeft men momenten die kostbare herinneringen worden.Tijdens de zomermaanden 2014 is het Kunstencentrum ‘t Vaartjeimmers weer een centrum vol levendigheid waar kunstenaarsmet en zonder beperking zonder vooroordelen samen exposeren,samen kunst creëren en beleven. Een plaats waar de talrijkebezoekers een moment van rust kennen. In ons jubileumjaar(onze 5de zomer ) wordt het Kunstencentrum ’t Vaartje ‘the placeto be’ voor de kunstliefhebber. Lissewege staat immers ook in2014 weer volop in de kunst-belangstelling met haar 19de

Beeldenroute die elke zomer meer dan 25 000 bezoekers in destraten van het prachtige polderdorp mag ontvangen.Alle (amateur)kunstenaars met of zonder beperking zijn welkom in het Kunstencentrum ’t Vaartje.Het domein met enorme kasteeltuin wordt gerund door HandicapART vzw,een groepering voor mensen met een beperking die zich artistiek willen uitenin verschillende kunstvormen. Blinde en slechtziende kunstenaars hebben eenatelier-unit ter beschikking om er te werken en te exposeren. Zo komt hetpubliek in dialoog met de kunstenaar en ontdekt het de wondere wereld vankunst in de duisternis in ongedwongen gesprekken tussen bezoeker enkunstenaar.In het Kunstencentrum ’t Vaartje krijgen alle (amateur)kunstenaars de gelegenheid om er te werken, teexposeren en zo samen kunst te beleven.Ontdek met deze folder op welke manier u als kunstenaar ons Kunstencentrum kunt beleven.Indien u nog vragen heeft, ideeën wenst te spuien, actief wenst mee te werken aan een workshop, ietsspeciaals wenst te organiseren bij ons, aarzel dan niet ons te contacteren. We staan open voor elkesuggestie dat kunst, bezoeker en actie combineert.Alle andere inlichtingen of meer informatie alsook een overeenkomst-formulier kunt u steeds bekomen.Wij hopen er een gezellige enaangename zomer van te maken,Vriendelijke groeten,Ingrid Vandammevoorzitter HandicapART vzwkunstencentrumtvaartje@gmail.com0473 74 03 85Erik Snauwaertsecretaris HandicapART vzw0478 46 22 91
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EXPOSITIE :Op het Montmartre-artiestenterras mag elke kunstenaar elke dag kosteloos en vrij komen werken.Indien een kunstenaar echter wenst te exposeren en te verkopen, dan vragen we een overeenkomst. Onsdomein is zeer variabel. Er staat aan de straatkant een huis met verschillende ruimtes waar kunstenaarshun atelier met veel muurruimte kunnen inrichten. De ommuurde tuin biedt meer mogelijkheden voormonumentale en buiten-beelden. De atelierstallen met afgebakend tuintje ervoor, staan rechtstreeks inverbinding met de tuin en deze creëren meer een intiem privé ateliertje. De expo toneelzaal is eengezellige oude & vervallen zaal met authentiek podium maar met beperkte muren, maar wel veel plaatsvoor sokkels. Kunstenaars kunnen alleen of met meerdere kunstenaars samen een unit huren en erwerken, exposeren en verkopen gedurende een bepaalde periode in de zomer.
Alle prijzen liggen tussen de 12€ tot 60€ per week of 36€ tot 180€ per maand.
Vraag een overeenkomst-formulier !
EXPO-ATELIER UNIT TONEELZAALIn de expo toneelzaal is er plaats voor 6 expo-ateliers van 15m² à20 m² en een podium van ongeveer 50 m² met grote muren
BINNEN EXPO-ATELIER  HUISRuimte in het huis of garage,  3 ateliers & 1 in garage

POP-UP EXPO-ATELIER STALIn de tuin staan 2 kleine stallen en 1 grote stal  met  ongeveer 25m² voortuin voor expo
BEELDENTUINOmmuurde tuin van ongeveer 2500 m²Per kunstenaar 250 m² met een max. van 8 kunstenaars

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK OM DE RUIMTES TE KOMEN BEZICHTIGEN en/of MEER
INLICHTINGEN TE KRIJGEN !

WORKSHOPS :Elke kunstenaar mag met onze goedkeuring en samenwerking opons domein tijdens de openingsuren van de expo’s workshopsorganiseren.  U zorgt voor de organisatie en uitnodigingen. Wijbieden u de ruimte, de cateringmogelijkheden en de logistiek aan.
THEMA-WEEKENDS :Het Kunstencentrum ’t Vaartje organiseert deze zomer tergelegenheid van haar 5de verjaardag enkele thema-weekends metdaarin 3 kringen :- Kring 1 : tentoonstellingen & workshops rond dat thema- Kring 2 : alle kunstenaars zijn ter plaatse vrij om te kijken en te werken rond dat thema- Kring 3: de bezoekers die in contact komt met de kunstenaarsZo organiseren we al naast onze vernissage en fin-de-saison o.a. een thema-weekend rond- Stilte Beeld: groepstiltes in beweging- Bewegend model : dans en beweging in volle glorie- Puur natuur : bloemen en planten als decoratie voor kunst- Woord in beeld : een woord in al zijn kunstvormen- Kunstlicht : lichtfeesten met jazzy klankenMeer informatie hierover volgt later. Indien u zelf een suggestie of vragen heeft in verband met onzethema-weekends, aarzel dan niet contact op te nemen.
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ALGEMENE INFORMATIEWat mag de kunstenaar van ons verwachten?- affiches en flyers om vrij uit te delen- communicatie op de sociale media- digitale uitnodiging om door te sturen aan uw contacten- persberichten en persmomenten- bij uw afwezigheid: verkoop en veiligheid- sokkels, tafels, stoelen zijn beschikbaar- een leuke, open respectvolle sfeerWat verwachten wij van de ( amateur) kunstenaars ?- zelf uw ruimte inrichten, aankleden en opruim na de periode- de expo vermelden op uw eigen website en de flyer doorsturen naar uw adressenbestand- zoveel mogelijk uw aanwezigheid en indien mogelijk ter plaatse actief bezig zijn met kunst- betrokkenheid met de kunstenaars met een beperkingOverige voorwaarden & praktische zaken :- weekverhuur is van de donderdagmiddag tot de dinsdagavond- maandverhuur is ofwel de maand juli ofwel de maand augustus- afwijkende data zijn te bespreken- openingsdagen : van donderdag 3 juli tot en met zondag 31 augustus 2014- elke dag toegankelijk voor publiek van 13u tot 18u- sluitingsdag : woensdag
Wat doet HandicapART vzwHandicapART vzw is de uitbater van het Kunstencentrum ’tVaartje. De vzw wenst kunstenaars met een beperking teintegreren in het gewone kunstcircuit. Hiervoor heeft zeverschillende opties :- expo ruimte en workshops voor blinde en slechtziendekunstenaars- de dark ART room waar de bezoeker onder begeleidingvan een slechtziende gids een beeld kunnen voelen involstrekte duisternis om zich zo te kunnen inleven in deleefwereld van de gids.- voelkastjes waar kinderen zich de wereld van de blindekunstenaars kunnen voorstellen door te raden wat ze voelen in de kastjes.

De wisselwerking tussen de kunstenaars met een beperking,de ‘onbeperkte ‘ kunstenaar en de bezoekers is eenemotionele ontdekkingsreis dat ingrijpt in het esthetischgevoel van de bezoeker.Het leert de mens een kunstwerk te zien met de handen en tevoelen met het hart.  Zo kan de bezoeker oordelen over dekunstwerken zonder vooroordelen of medelijden.
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