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TENTOONSTELLING

-

Naar aanleiding van de aankomst van de Baloise Belgium Tour in Beringen presenteren beeldhouwer Jan de Groef en
cartoonistenvereniging KEVER hun werk rond wielrenners en de koers.
De krachtige werken van beeldhouwer Jan de Groef tonen de wielrenners in hun strijd, alsof hun leven er van af hangt.
Gespierde benen, afgetrainde lichamen, verbeten trekken van de pijn ... enkel gefocust op de eindsprint, de zege,
de overwinning.
Cartoonistenvereniging KEVER maakt speciaal voor de gelegenheid nieuw werk rond het thema
wielrennen onder de noemer 'Wielertoons' en presenteert werk van wijlen cartoonist Nesten.
Hij was één van de laatste tekenaars van de verschillende rondes.
Cartoonistenvereniging KEVER is elke zondag aanwezig en tijdens de KOERSdialogen.
Beeldhouwer Jan de Groef is aanwezig op 1juni, tijdens de KOERSdialogen .
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26 mei - 16 juni 2019 open van 14 tot 17 uur, behalve op vrijdag en zaterdag, 30 mei en 10 juni.
Casino Beringen
Toegang is gratis.
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erin en

21 uur - Film: COUREUR In 'Coureur' zien we de jonge Felix opgroeien als een insider op wielerwedstrijden van
een veteranenbond. Hij moet en zal ook coureur worden net als z~n vader Mathieu, die in zijn zoon een kans ziet
om zijn eigen mislukte wielerdromen waar te maken. Eenmaal volgroeid, geeft Felix echter blijk van toptalent. Als
nationaal óeloftekampioen gaat Felix zijn eigen weg om het waar te maken in het beloofde land van het jeugdwiel rennen: Italië. De moordenae concurrentie en zijn frêle gezondheid spelen hem echter parten. Maar bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
Belgische film van regisseur Kenneth Mercken
Kioskplein voor Casino (bij slecht weer binnen)
Gratis toe~ng
i.s.m. The ®oxy Theatre
De tentoonstelling is op 1juni uitzonderlijk geopend van 19 tot 22 uur.
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16juni
Aankomst Baloise-tour
Be -Mine
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26mei

ZOETE ZONDAG
Gebak, koffie en kunstcontact.
De leden van cartoonistenvereniging KEVER tekenen ter plaatse cartoons.
/

1juni

20 uur - KOERSdialogen met Kristof Hayen,

"
met burgemeester Thomas Vints en schepenen Werner Janss~n, T~s Lemmens en An Moons,
de kunstenaars Jan de Groef en voorzitter van KEVER, Bob V1ncke,
Danny Goeleven en Rutger '("/o~t~rs uit de wielerwereld,
Pieter Vermeersch met een inleiding van de filn:i en
Amanda Kovac en Andy Willems met zang en piano.

