
  

LOCATIES NUCLEO

1 MEETINGPOINT: VOORMALIG KTA  
Lindenlei 38, 9000 Gent

Mira Albrecht – beeldende kunst
Naast het aspect ruimte, speelt het medium 
textiel een belangrijke rol in mijn werk.  
Niet meteen als toepassing, maar vooral als 
materiaal. Ik ga er op een autonome manier 
mee om, maar hecht wel veel waarde  
aan de handenarbeid die met verschillende 
textiele technieken gepaard gaat.
Ben Benaouisse – o.a. installatie, mixed media, 
performance, …
Ben Benaouisse ontwikkelt een beeldend 
werk dat vertrekt van het principe van de 
toe-eigening. Hij stelt zich de vraag wat hij 
als kunstenaar nog kan toevoegen aan alles 
wat al is gedaan in de kunsten en zoekt 
voortdurend een houding t.o.v. van het “hier 
en nu”. Vanuit een bescheidenheid neemt 
hij de positie in van de dwerg t.o.v. de reus.
Jean-marie Bytebier – schilderkunst 
Bytebier schildert en herschildert zijn 
doeken tot er niets meer overblijft dat niet 
volkomen noodzakelijk is. Maar door het 
overbodige weg te laten opent hij een 
oneindigheid binnen het beeld.

www.bytebierjeanmarie.be
Hannelore Celen – schilderkunst
Banale voorwerpen lijken tot leven te 
komen en leiden tot bevreemdende scena-
rio’s. Haar schilderijen en tekeningen tonen 
ons mensen, dieren en objecten die in 
elkaar smelten tot amorfe gestaltes.
Marie-Laure Delaby – beeldende kunst (foto, 
schilderij, digitale media, installatie) 
Combining painting, photography, digital 
media and light with installations or public 
interventions, the work of Marie-Laure 
Delaby explores urban environments in  
order to reveal their states of disconnection.

http://disconnectedmacha.wordpress.com
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Juan Duque – installation art 
Mostly working on ‘site specific’ installations 
I would like to question how the condition of 
constant displacement allows me to inhabit 
multiple worlds, multiple places, multiple 
borders and multiple temporalities simulta-
neously and reflect this constant physical 
and cultural re-positioning onto my work.

www.betweencorners.eu
Leo Gabin (Lieven Deconinck, Gaetan 
Begerem en Robin De Vooght) – schilderij, 
video, sculptuur 

www.leogabin.com 
www.peresprojects.com

Olivier Goethals – beeldende kunst 
Lezen van & omgaan met context. Ruimte 
als neerslag van tijd. Bouwen is verbouwen.

www.facebook.com/ogoethals
Wannes Goetschalckx – beeldende kunsten 
Inkeri Harri – installatie, fotografie 
By diversion and game, Inkeri Harri moves 
objects, as well as social conventions, 
towards a form of disillusioned poetry.

www.inkeriharri.blogspot.com
Fabian Hesse – situations and material 
I am interested in the changes occurring 
through the process of digitalisation, and the 
challenges it creates to our definition and 
understanding of human being, life and soci-
etal organisation. My examinations are hap-
pening with sculptural matters and in spatial 
or social situations. During Open Studios the 
visitors are invited to access / to encounter 
the current status of the explorations.

www.fabianhesse.com
Since 2012, NUCLEO operates at an 
international level in the form of exchange 
programs. Our first partner is visual arts 
organization Platform3 from Munich.  
Last winter, NUCLEO artist Juan Duque was 
their guest. Currently, NUCLEO is receiving 
Fabian Hesse for 3 months. The results  
of this residency will be made public in late 
November.

www.platform3.de
Niels Ketelers – schilderkunst 
Mijn werk is ‘Ritme’. Ik gebruik op construc-
tivistische wijze de schilderkundige fun-
damenten, en ik benadruk het sculpturale. 
Tevens is ritmiek het vaste element in mijn 
werk, net zoals dat ook in muziek het meest 
essentiële is. Muziek is mijn grote obsessie 
omwille van de rechtstreekse emotionele 
impact.

www.nielsketelers.be
Valery Konevin – schilderkunst, fotografie 
Primary objects of the mind.
Marjolein Labeeû – schilderkunst 
Het uitgangspunt van mijn werk is ‘herin-
nering’. Een spoor, een afdruk van leven, 
gedachten en herinneringen die krampach-
tig worden vastgehouden, maar toch verva-
gen. De fascinatie, het blijven en vergaan, 
de tijd, de nostalgie, het onderzoek.

www.marjoleinlabeeu.be
Lieven Lefere – fotografie 
Ik werk rond de verhouding tussen fotogra-
fie en werkelijkheid. Met een focus op het 
aspect van controle en de oefening.

www.lievenlefere.net
Diederick Nuyttens – schilderkunst, video 
“Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux 
dents.” – Monsieur Teste –

http://vimeo.com/diedericknuyttens
Koen Pattyn – schilderkunst 
Mijn werk gaat over perfectie en de her-
kenning van een mensenhart in alles wat 
het niet is.

www.koenpattyn.com
Virginie Schreyen – fotografie 
‘Portretten’ als een poging de aanwezigheid 
van het ‘subject’ in beeld te brengen.
SKETCH – 24 hour comics day
Een tiental tekenaars gaan de uitdaging aan 
om op 24 uur tijd een strip van 24 pagina’s in 

elkaar te boksen! Zaterdagmiddag gaan ze 
van start en ze tekenen de hele nacht door 
tot de volgende ochtend. Hun voortbreng-
sels zijn zondagnamiddag te bewonderen.

www.sketchweb.be
Simon van Parys – beeldhouwkunst 

www.simonvanparys.be
Kobe Wens – fotografie, video 
Iemand kucht, een auto stopt en iets verder 
valt iets terwijl net twee mensen elkaar 
kruisen. Opnames van eigenaardige stukjes 
werkelijkheid met barsten.

www.flickr.com/photos/kobeportfolio
www.vimeo.com/kobewens

2 INFIRMERIE /  
Lange Violette straat 237,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Art Cinema OFFoff – vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film /drankgelegenheid
Expositie met werk van Katrien Paulussen, 
Jonas Callaert en Kristof Lemmens.
OFFoff is een vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film. De prota-
gonisten van de avant-garde film worden er 
getoetst aan de audiovisuele creaties van 
aanstormend talent. Hierbij wordt resoluut 
gekozen voor werken die getuigen van  
een onderzoekende of deviante houding ten 
aan zien van het filmmedium in al zijn vor-
men. Zo is het witte doek van OFFoff altijd 
een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
cinefielen.

www.offoff.be
Hugo Azcuy Castillo – schilderen 
Ik wil door mijn werk in het innerlijk van de 
dingen doordringen, de geest tonen van  
al wat leeft en is, zichtbaar en onzichtbaar, 
wat beneden is en wat boven, en de toe-
schouwer uitnodigen om op deze reis met 
mij mee te gaan.
Wim de Maat – video 
‘ver reizen’

www.wimdemaat.com
Nicoline van Stapele – all-round
‘A satisfaction survey in eleven steps’, 
studio installation, 2012

www.nicolinevanstapele.com

3 BEGGA CONVENT / 
Lange Violette straat 239 
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Mario Cauwels – schilderkunst, mixed media  
en installaties 

www.mariocauwels.be
Saar De Buysere – tekenen, zeefdruk,  
mixed media
Is een reproductie voldoende om er  
ten volle van te genieten of heeft men de 
voorkeur aan de werkelijke ervaring?

www.generalflowers.be
Frank Depoorter – beeldende kunst 
De/een herinnerende en verbeelde ruimte  
– Le promenade d’image

www.depoorterrabaut.be
Isa D’hondt – schilderen
Ik schilder voornamelijk constructies en 
ruimten, vertrekkende vanuit mijn foto’s, en 
probeer hier het bevreemdende te bena-
drukken. Daarnaast maak ik gemonteerde 
beschilderde prints.

 www.isadhondt.be
Elise Lepage – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Schilderijen en tekeningen
Dieter Ohler – schrijven, tekenen, installaties, 
foto’s
Zelf denken is interessanter dan de uitleg 
die een kunstenaar aan zijn werk probeert 
te geven. Dan is er tenminste één van de 
twee die denkt. Geen interpretatie is juist. 
Geen interpretatie is verkeerd. Alles is 
gruwel alles is poëzie

 http://dieterohler.blogspot.be
Lore Rabaut – beeldend kunstenaar 
Als mijn bestaan een bouwsel is, dan  
ben ik geen architect maar een dokter die 
dagelijks talloze kamers bezoekt.

www.depoorterrabaut.be
Jeremy Swinnen – mixed media 
Sculpturen die de toeschouwer een 
mogelijkheid geven om een emotie, gevoel, 
herinnering te beleven vanuit zijn eigen 
leefwereld.

4 CONVENT HUYSHOVE /  
Lange Violettestraat 231,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Lot Balbaert – schilderkunst 
Studie van een Stoelendans

www.balbaertlot.daportfolio.com
Patrick Benedictus – schilderen 
Ik hoop dat mijn schilderijen de toeschouwer  
van zijn of haar “dagdagelijksheid”  
ontdoen en dat ze even volledig opgezogen 
worden in het beeld. 

www.patrickbenedictus.be
Bougie (vzw) – multidisciplinair projecthuis
Bougie werkt met diversie organisaties en 
kunstenaars aan eigen projecten en/of  
in opdracht. Momenteel werken we aan het 
installatieparcours Art Consultancy Office 
in samenwerking met S.M.A.K.

 www.bougievzw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Elise Eeraerts + Roberto Aparicio Ronda  
– sculptuur, installatie en architectuur
Wij maken ruimtelijk werk dat vaak ook 
site-specific is. 

www.elise-eeraerts.be
Tessa Groenewoud – mixed media 
Fixatie, verdeling, reconstructie

www.tessagroenewoud.nl
Philip Henderickx – schilder, installaties 
Het beeldend werk van Philip Henderickx 
presenteert zich als een zoektocht naar het 
punt waarop een bepaalde realiteit in haar 
tegendeel omslaat en er zich een andere, 
mogelijke werkelijkheid aandient. Het punt 

dus waarop de ene voor de andere realiteit 
wordt verruild, waarbij die laatste ons 
enigszins vraagwekkend en verontrustend 
toeschijnt.

www.philiphenderickx.be 
http://galeriedebuck.be

Duncan Speakman – performance / sound 
Duncan is a director of the artist collective 
Circumstance. Circumstance create cine-
matic experiences in different forms, from 
mass participation performances to intimate 
in-ear stories, from books to installations. 
They take melancholy and romance and 
wrap it up in the politics of mobile technol-
ogy and public space. 
Currently showing work at Electrified at 
Vooruit until November the 4th.

http://productofcircumstance.com
Giannina Urmeneta Ottiker – fotografie 
! Atelier enkel open op zaterdag !
Giannina toont intrigerende fragmenten uit 
haar directe omgeving. De verstilling in haar 

landschappen en het stilzwijgen van haar per-
sonages brengen een afwezigheid in beeld.

www.guo.be
Hanna Waelput – tekenen 
Vandaag is er een tekening en morgen 
misschien ook.

hannawaelput.blogspot.com

5 LEOPOLDSKAZERNE BLOK E / 
Kattenberg 4, 9000 Gent

Brantt – schilder- en beeldhouwkunst 
Work in progress

www.brantt.be
Katelijne De Corte – teken- en schilderkunst 
De routine van het tekenen en de poëzie 
van de lijn, de zoektocht naar herhaling  
– een weg ergens tussen mimesis  
en symbiose, hoeveel ander heb je nodig 
om jezelf te definiëren – hoeveel kader  
om vrijheid te ervaren?

www.katelijnedecorte.be

Claude Dendauw – installatie, objecten 
“Laborartorium”, het verwijst naar een 
labo, naar een alchemist, naar een onder-
zoeker. Het verwijst eveneens naar het 
zoeken op zich en naar het onderzoeken 
van ideeën, gedachten en gevoelens in het 
werk van de kunstenaar.

www.claudedendauw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Samira El Khadraoui – foto- en videowerk, 
sculpturale en ruimtelijke installaties 
Mijn werkwijze is in essentie procesmatig. 
Mijn interesse gaat in eerste instantie uit 
naar provisorische, tijdelijke situaties waarin 
beelden kunnen ontstaan. Mijn onderzoek 
wil spontaan zijn, zonder gestuurd te worden 
door een vooraf bepaalde strategie.
Cecilia Jaime – schilderkunst, beeldhouwkunst, 
tekenen, fotografie 
Persoonlijk ervaringen, reizen, grote ver-
anderingen in de wereld, de invloed van de 
media en de technologie zijn reflecties die 

terug te vinden zijn in haar recente werken. 
Ze gebruikt diverse media als tekeningen, 
sculpturen, schilderijen, fotografie  
en video’s om deze ideeën af te beelden.

www.ceciliajaime.com
Arno Lantmeeters – schilderkunst 
Barokke graffiti en ijsberen die proberen  
uit het gebladerte te vallen.

arnolantmeeters.blogspot.com
Lieven Leurs – schilderen 
Maaike Leyn – tekenkunst 
Monumentale houtskooltekeningen op ruw 
linnen.

www.maaikeleyn.com
Fred Pectoor – beeldend kunstenaar 
Mijn creatief archief is uitgebreid en divers,  
net zoals de uitvoering, met name:  
tekeningen, schilderijen, fotografie en mixed 
media. Gerelateerd aan de natuur en de 
mens, (her)geïnterpreteerd en gerecycleerd:  
re-shooted, re-builded, re-constructed, 
re-created, … 

Annelies Van Camp – fotografie en mixed media 
Themes/situations which I manipulate, con-
cern the physical appearance of a certain 
space or even seemingly banal gestures; 
all things we don’t even notice anymore 
because of their banality, things we don’t 
actually ‘perceive’. Things we are supposed 
to know (a priori).

anneliesvancamp.blogspot.com
Nele Van Canneyt – fotografie 
Nele Van Canneyt maakt fotografische 
werken waarbij de vragen die achter haar 
foto’s schuilen even belangrijk zijn als  
de beeldinhoud, kleur en compositie. Haar 
werk toont een sobere, geheimzinnige 
realiteit.

www.nelevancanneyt.com 
http://nelevancanneyt.wordpress.com

Hans Van Hoorebeke/Rosteux – schilderkunst 
… en het onderzoek naar de schilderkunst 
gaat gestaag verder …

www.rosteux.eu

Kinky Star Open Jamsessies  
in de repetitie lokalen van Blok E 
Open jamsessies voor zowel jonge als meer 
ervaren muzikanten. De ervaring van het 
samenspel en het spelplezier staan hierbij 
op de eerste plaats. 

www.kinkystar.be

6 Sophie Van Akenstraat 11 + 13,  
9000 Gent

Vicky Lema – schilderkunst en tekenkunst 
Vicky Lema maakt schilderijen en tekenin-
gen. Ze vertrekt van een fascinatie voor 
vreemde plaatsen en landschappen met 
een zonderlinge sfeer. Subtiel neemt ze 
afstand van deze realiteit om zo haar eigen, 
mogelijk ongekende, ruimtes te creëren. 

www.vickylema.be
Kristof Van Heeschvelde – schilderkunst  
en tekenkunst 
Ik weet van niets.  

SKETCH presenteert  
Zaterdag en zondag doorlopend
 24 hour comics day
Tijdens de Open Ateliers doet SKETCH mee 
aan de 24 hour comics day. Een tiental 
tekenaars gaan de uitdaging aan om op 24 
uur tijd een strip van 24 pagina’s in elkaar te 
boksen! Zaterdagmiddag gaan ze van start, 
met een tas koffie bij de hand, en ze gaan 
de hele nacht door tot zondagochtend.  
Zie live hoe ze te werk gaan, en tel de wal-
len onder hun ogen. Kom de resultaten – 
beïnvloed door liters koffie en een slapeloze 
nacht) bewonderen tijdens het officiële 
toonmoment op zondagnamiddag! Er wordt 
intussen ook live getekend door enkele 
SKETCH artiesten die de voorbije nacht wel 
in hun bed doorbrachten.
SKETCH is een artistiek project dat de 
barrière tussen publiek en kunstenaar door-
breekt en kunstenaars van verschillende 
disciplines samenbrengt om te tekenen op 
een openbare plek. Het gemaakte werk 
wordt verkocht aan zeer betaalbare prijzen. 
Het publiek kan zien hoe een werk tot stand 
komt, en het daarna meteen een plekje 
geven in zijn eigen huis.
 www.sketchweb.be 

Art Cinema OFFoff & Nest presenteren
Zaterdag en zondag 18:30 – 21:00u 
 Jonge Zwervers 
Jonge Zwervers is een free podium voor 
aanstormend audiovisueel talent. Alle 
filmmakers en beeldend kunstenaars, maar 
ook dichters, performers en muzikanten 
die flirten met het audiovisuele kunnen hun 
creatie (in wording) presenteren. Dit prettig 
gestoorde non-format biedt een podium en 
een publiek aan al wie wil experimenteren 
op en rond het witte doek.
Jonge Zwervers is toe aan zijn zesde editie  
en wordt georganiseerd door OFFoff en Nest.
 www.offoff.be  
 www.nestgent.wordpress.com 

DEMOCRAZY presenteert
Zaterdag 21:30u  
 Jürgen De Blonde, aka Köhn
De muziek van Jürgen De Blonde, aka Köhn,  
is een mengeling van pure elektronica, 
popmelodieën, ambientstukken en musique  
concrète. Hij is actief bij de Gentse post-
rockgroep De Portables, maar houdt er ook 
talloze pseudoniemen op na. Onder het 
pseudoniem Köhn (‘keun’ is West-Vlaams 
voor konijn) doet hij aan elektronische 
bricolage-experimenten, als Ed Nolbed 
waagt hij zich aan intimistische lofi, met 
Frambooze maakt hij dromerige popliedjes. 
Voorts schrijft hij muziek voor film, theater 
en hedendaagse dans. Maar altijd staat in 
zijn oeuvre de artistieke uitdaging centraal.
 http://kohn.studiomuscle.com

Zondag 21:30u
 De Winnaar van De Beloften:
 Protection Patrol Pinkerton
Al jaren kent pop- en rockconcours  
De Beloften een uitstekende reputatie in het 
ontdekken van ontluikend talent. Protection 
Patrol Pinkerton won onlangs de hoog-
staande editie 2012 en treedt daarmee in de 
voetsporen van onder andere The Boney 
King Of Knowhere en Intergalactic Lovers. 
Deze jongelui staan pas sinds april 2011 op 
het podium, maar vormen op podium duidelijk 
al een hecht blok. Hun catchy tunes verraden 
een innige liefde voor The Strokes en Arctic 
Monkeys en hun liveact onthult een aan-
stekelijke gestoordheid. Verder halen ze hun 
invloeden naar eigen zeggen uit het weer, 
koffie en gebeurtenissen, zowaar. Hun optre-
den tijdens de Open Ateliers is het eerste van 
een tour door het hele land; een primeur dus!
 www.democrazy.be  
 www.debeloften.be – www.vi.be/ppp

LOODSWEZEN presenteert 
Zaterdag en zondag 22:30u  
 DJ set + live visuals
Van old school breaks en afrikaanse funk 
tot industrial en salsa op trage,  
contemplatieve beelden met grove korrel – 
een interessante wereld.

AVONDPROGRAMMA MEETINGPOINT

Kristof Van Heeschvelde stelt de mens  
en zijn/haar gedachtegoed centraal.

www.vanheeschvelde.be
www.jandhaese.be

PRESTIGE: Nicoline van Stapele nodigt 
enkele NUCLEO-kunstenaars uit
Kunstenaars: Mira Albrecht, Bardthesque, 
Ben Benaouisse, Brantt, Mario De 
Brabandere, Ann Decaestecker, Wim de 
Maat, Olivier Goethals, Stephanie Leblon, 
Maaike Leyn, Stephanie Maeseele, Kristof 
Van Heeschvelde en Nicoline van Stapele.
Het ligt in onze bedoeling een selectie  
binnen de groep NUCLEO kunstenaars te  
maken. Een selectie die gebaseerd is op de 
aard van het werk en het vermoeden dat het  
zou kunnen werken binnen de (beperkte)  
tentoonstellingsruimte van dit oude huis.  
Selecties gebaseerd op leeftijd, “ranking”, 
afkomst (nationaliteit) of sekse interes  - 
seren ons niet. Het huis is heel bijzonder,  
je wandelt er zo de geschiedenis in.
Stempel Kabinet: Handelsreizigers  
in Ideeën, Le Monde Dumas en Philip 
Henderickx
Stempel is een schuinsmarcherend col-
lectief dat middels een niet-kunstkritisch 
tijdschrift, onregelmatige interventies  
en tentoonstellingen in tussenruimtes 
inspirerende kortsluitingen veroorzaakt en 
de creatieve Zeitgeist probeert te vatten.
Stempel Kabinet is een Wunderkammer 
vol originele en nagemaakte kunstwerken, 
over te nemen machines en ondergrondse 
visvijvers.

www.stempelmagazine.be

7 Wolterslaan 50,  
9040 Sint-Amandsberg

Julio C. Lopes – animatiefilm / regie 
‘The Last Bowhead’ van Julio C. Lopes 
is een kortfilm over het laatste en langst 
levende Zoogdier, nl. de Groenlandse 
walvis. De verovering van de zee door de 
mens brengt de soort in gevaar. De kortfilm 
maakt gebruik van live action en anima-
tiefilm. In het atelier kan u de ontwikkeling 
en totstandkoming van de kortfilm komen 
bekijken.

www.studiojulio.com

LOCATIES VERSPREID 
OVER DE STAD

8 Heiveldstraat 96,  
9040 Sint-Amandsberg

Steven Baelen – tekenen & schilderen 
Ik heb een obsessie om de kamers waar ik 
woon en werk voortdurend na te tekenen! 

www.stevenbaelen.hi-ka-sk.be
Mike Carremans – schilderkunst 
Mike Carremans (°1981 Koersel) onderzoekt 
door het medium van de schilderkunst 
de invloed van de afwijkingen binnen 
zijn kleurperceptie op de interpretatie en 
betekenisverschuiving van de beelden die 
hij maakt.

www.duflon-racz.ch/index.php?id=102

9 Slinke Molenstraat 36, 9000 Gent
Pieter Bauters – collage, sculptuur  
en mixed media 
Mijn werk gaat vooral over uiteenhalen en 
weer samenvoegen, het afbreken en weer 
opbouwen. Het ontstaat vanuit de drang  
te ordenen, de nood een logica te ontwar-
ren in de veelheid aan beelden waarmee 
we dagelijks aan een hoog tempo worden 
bestookt.

www.pieterbauters.com

10 Kortrijksesteenweg 719a, 9000 Gent
Samir Boudia – beeldende kunst
Samir Boudia bestudeert het ambigue 
begrip authenticiteit. Hij bevraagt de 
perceptie van onze fysieke omgeving en de 
verwachtingen die we creëren op basis van 
wat we denken te weten. Zijn werk bestaat 
uit disfunctionele reconstructies van banale 
objecten gebruik makend van pretentieloze 
materialen zoals hout, beton … 

samirboudia.blogspot.com
Jana Cordenier – schilderkunst 
“Jana her approach is personal in a 
distanced way. While she is sometimes 
using objects of daily and personal use, 
she does not stress the anecdotic side of it. 
The anecdote is as if it were sealed by the 
painting.” 2012, M.T.
Jolien De Roo – schilderkunst
Ontsproten uit een dagelijkse omgeving 
ontstaat een beeld op het doek. Visuele 
impulsen worden opgevangen en zoeken 
naar manieren om zich aan vormen over  
te geven. Hoe vertalen ze zichzelf passend 
in het kader van een schilderij?

www.jolienderoo.be
MARGE. (Thomas Roelandts & Steven 
Schreurs) – meubelontwerp, architectuur, 
workshops
Twee jonge architecten die met hun ietwat 
sarcastisch oog op zoek gaan naar het 
overstijgen van zuiver formele of functio-
nele oefeningen, om zo op vorm, functie en 
betekenis een geïntegreerd antwoord te 
bieden. Het resultaat zijn ietwat bevreem-
dende, maar steeds relevante meubels, 
workshops en architectuurprojecten.

www.margeprojecten.be

11 Maaltebruggestraat 250,  
9000 Gent

Marie Cloquet – beeldend kunstenaar
In my search for harmony I regularly run 
into complete failure. So far, the interest-
ing point consists in turning failure into 
attractiveness, and work on the constant 
redefinition of periphery and marginality.

www.mariecloquet.com

12 Lucas Munichstraat 76 / 82,  
9000 Gent

CROXHAPOX – experimenteel kunstencentrum  
en receptieve ruimte voor actuele kunst
Mil Ceulemans (BE/Antwerpen) – schilderijen
Bart Vandevijvere (BE/Marke) – schilderijen
Peter Van Hecke (BE/Gent)
Presentatie van TVF art doc cinema
Doorheen de jaren is het project geëvolu-
eerd naar een multidisciplinaire entiteit met 
een eigen inhoudelijke visie en een uiterst 
diverse programmatie. Croxhapox biedt 
ook ruimte voor film, muziek, performance, 

muziek en kunstkritiek en richt zich daarbij 
niet uitsluitend op jonge of minder bekende 
kunstenaars, maar streeft ernaar licht  
te werpen op het belang van het inhoudelijk 
onderzoek.

http://croxhapox.org

13 Onderstraat 26, 9000 Gent
CROXHAPOX – instalraam vlak tegenover  
Pink Flamingo’s
Werk in situ van Reinhard Doubrawa  
(DE/Keulen).

http://croxhapox.org

14 De Pintelaan 379, 9000 Gent
Emiel De Block – beeldhouwen 
Beelden in marmer en brons.

15 Nekkersputstraat 221, 9000 Gent
Stef De Brabander – schilderkunst 
Het schilderen dient om de onbevangen-
heid die we in onze dagelijkse realiteit vaak 
zijn verloren, tijdelijk terug te vinden.  
Het beeld levert een hernieuwde en persoon-
lijke herontdekking op van de wereld. Een 
simpele aanraking met de uniciteit, verwon-
dering en eenvoud van het leven zelf.

www.stefdebrabander.be

16 August Van Bockxstaelestraat 11, 
9050 Ledeberg

Marc De Clercq – fotografie 
India …
Hijras, Indias derde sexe, noch man noch 
vrouw
Fakirs: mystieke soefis
Square landscapes

www.picturetraveler.be

17 Simon de Mirabellostraat 21,  
9000 Gent

Maria Degrève – installatie, performance,  
schilderen, sculpturen, objecten, foto, tekenen
! Atelier enkel open op zaterdag !
Maria Degrève is beeldend kunstenaar en  
performer, ze werkt met verschillende  
media: installaties, foto’s, sculpturen, objec-
ten, schilderijen, video. Haar werk handelt 
over de dualiteit tussen het publieke en 
het private en de verschuiving ertussen. 
Autobiografische elementen worden 
verweven tot fictie. 

www.mariadegreve.be

18 Simon De Mirabellostraat 10,  
9000 Gent

Lucas Devriendt – schilderkunst 
www.galerievandeweghe.be

19 Geitstraat 92, 9000 Gent
Johan Gelper – mixed media 
! Atelier open op zaterdag vanaf 14:00u !
Het werk van Johan Gelper ontwikkelt zich 
vanuit in situ installaties, assemblages 
en tekeningen die de mogelijkheden van 
beweging onderzoeken.

www.johangelper.be

20 Jakob Van Caeneghemstraat 3,  
9000 Gent

Manor Grunewald – schilderkunst, installatie 
Onderzoek binnen het medium schilder-
kunst.

www.manorgrunewald.com
www.fortlaan17.com

21 Wasstraat 86, 9000 Gent
Johan Houthoofd – grafiek, linosneden 

22 Het Koetshuis, Ossenstraat 96A,  
9000 Gent

Veerle De Smet – beelden in polyester  
en keramiek 
Van zodra onze ogen de werkelijkheid met 
één blik omvatten is de wereld een niet van 
onszelf gescheiden organisme. De vormen 
kunnen ingevallen of mislukt lijken, ze heb-
ben iets kwetsbaars doorleefd. De vrijheid 
is te improviseren, het onvoorspelbare 
wordt toegelaten.

www.veerledesmet.be
Wim Vermeulen – mixed media, tekeningen, 
afdrukken, projecties en sculpturaal werk
Al spelend met verscheidene moderne 
media, waarin alles even waardevol is en 
experimenteel, wordt vanuit een krachtig 
zelfportret de breekbare geest blootgelegd: 
beklemmend, verstoord en abstract. Het 
gaat telkens om iemand. Het portret is ech-
ter universeel en diepmenselijk. Iedereen 
mag meekijken …

23 Wolterslaan 16, 9000 Gent
Kunst(h)art vzw – keramiek, grafiek, tekenen  
en schilderen 
Laagdrempelig groepsatelier voor beeldende  
kunst.

www.kunsthartonline.be

24 Maagdestraat 8, 9000 Gent
Sophie Martens – schilderen, beeldhouwen 
Schilderijen en beeldhouwwerken die het 
hebben over mogelijkheden en noodzake-
lijkheden. Die geen antwoorden bieden, 
maar enkel vragen stellen, noodzakelijke 
vragen en hooguit verwijzen naar moge-
lijkheden.

www.sophiemartens.be

25 Botermarkt 2 (oud hotel  
Cour-St-Georges), 9000 Gent

Nest – werkplaats voor beeldende  
en audiovisuele kunsten 
Nest omvat een zeefdrukatelier dat 
fungeert als open atelier en waar ook work-
shops worden gegeven. Verder worden 
individuele ateliers benut door artiesten die 
actief zijn binnen allerhande disciplines.
Kasper Baele toont 2 werken die fragmenten 
omvatten uit zijn toekomstig verhaal mauna.
Lisette De Greeuw vertrekt vanuit repeti-
tieve tekenprocessen die zich ook omzetten 
naar andere media als installatie en video.
Joris De Rycke zoekt de spanningsruimte 
op tussen tekenen en een taal van tekens 
die ontheemd wordt vanuit de vormgeving.
Dieter Durinck: Lo-fi schilderkunst.
Karen Spiessens: houtsnedes, tekeningen 
en schilderijen.
Tom Van Lippevelde: beheer van zeefdruk-
atelier, zijn werk uit zich vooral in de vorm 
van zeefdruk, video en live visuals.
Sander Van Raemdonck: zijn beelden zijn 
architecturale relikwieën, monumenten bij  
leven. Hij houdt zich bezig met het bijproduct  

ZONDAG 21 OkTObER
Doorlopend  SKETCH 
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Winnaar De Beloften:  

Protection Patrol Pinkerton
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

ZATERDAG 20 OkTObER
Doorlopend  SKETCH  
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Jürgen De Blonde 
 aka Köhn
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

18:00 – 19:00u  Feestelijke receptie 
Vanaf 18:00  Chili con carne en ander lekkers door Café De Robot

OPEN ATELIERS #09 GENT
21 & 22 OkTObER ’12

MEETINGPOINT LINDENLEI 38
–   Stadsplannen en fietsen 
–    Koffie en taart  

 door Café De Robot 

150 kunstenaars – 75 ateliers  
10 organisaties – 7 exposities 
35 locaties
ATELIERS OPEN 12:00 – 18:00u

van het hedendaagse bouwen. Zijn werk 
bestaat er uit hierop vat te krijgen.
Mo Vleeshouwers: mengelmoes van pain-
tings voor gelukkige mensen.

26 Kolveniersgang 46, 9000 Gent
Sabine Oosterlynck – video, installatie,  
performance art 
Het bedenken van concepten, het herge-
bruiken van bestaand materiaal en dit in 
een nieuwe context plaatsen, typeert haar 
werk. Regelmatig duiken er fragmentari-
sche handelingen in haar performances en 
video’s op, die ze op een onconventionele 
manier in relatie plaatst met de kijker. 

www.sofragile.wordpress.com

27 Oudburg 18, 9000 Gent
William Phlips – beeldende kunst 
William Phlips (°1953). Beeldend kunste-
naar, scenograaf en ambassadeur van het 
vermoeden. Recuperatie en insijpeling 
van beelden uit andere culturen en van 
brokstukken uit de zelfkant van het leven 
vormen de bron van waaruit hij vertrekt om 
een eigen beeldtaal te creëren.

28 Kraaistraat 11 (2de verdieping),  
9000 Gent

Nayra Martin Reyes – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Pintora y escritora de Santa Cruz de 
Tenerife (ES). My life in Europe contrasts 
with my island roots and creates a glow 
that’s present throughout my work. I’m 
especially fascinated by architecture, land-
scape and Motörhead. Op zondag van harte 
welkom op een spaanse aperitief. 

http://nayramr.blogspot.be

29 Koffiesteeg 2b, 9000 Gent
Ruben Vandeghinste – schilderwerk, tekeningen, 
beeldhouwwerk 
Ruben Vandeghinste verkent in zijn werk 
de grenzen tussen landschap, natuurlijke 
elementen en architectuur en giet dit alles 
in een eigenzinnige beeldende taal.  
In zijn atelier zijn schilderijen, sculpturen  
en tekeningen te bezichtigen. 

www.rubenvandeghinste.be

30 Wasstraat 31, 9000 Gent
Peter Van Hecke – ruimtelijk werk
Ik onderzoek de invloed die een verande-
rende context heeft op de betekenis van 
het kunstwerk en de toeschouwer. In deze 
zoektocht onderzoek ik eveneens de gren-
zen van de verschillende disciplines.

http://petervanhecke.blogspot.com

31 Kongostraat 94, 9000 Gent
Hilde Van Wambeke – schilderkunst 

32 Scheldestraat 145,  
9040 Sint-Amandsberg

Leen Van Tichelen – tekenen, collages, schilderen 
Caroline Vincart – fotografie, video 
Ik kader mijn werk daar waar het de gren-
zen van het vertelbare raakt of overschrijdt. 
Gefascineerd door het schemergebied 

waar niets is wat het lijkt. Landschappen 
als sommaties van vormen en lijnen.

www.carolinevincart.be

33 Bouwmeestersstraat 46  
(op de hoek met Klinkkouterstraat),  
9040 Sint-Amandsberg

Boutique Vizique vzw 
STONE SOUP: kunst in de publieke ruimte, 
public lightboxproject 
Kunstenaars: Leslie Shows en Tinka Pittoors.
STONE SOUP is een platform voor heden-
daagse kunst in de publieke ruimte. In een 
lichtbak in de wijk Dampoort-Heirnis wor-
den kunstenaars uitgenodigd om hun werk 
te presenteren in een ‘verlichte vierkante 
meter’. Elke 6 maanden wordt er een nieuw 
beeld in de dubbelzijdige lichtbak aange-
bracht, telkens als antwoord op het vorige. 
Op die manier ontstaat er een onmiddellijke 
dialoog tussen de uitgenodigde kunste-
naars en ontwikkelt er zich een verhaal in 
de loop van de tijd. Met deze interventies 
willen we de buurt confronteren met minder 
alledaagse impressies uit de wereld die we 
wel kennen maar niet altijd zien.

www.boutiquevizique.com/stonesoup

34 Nieuwevaart 118D / 201-204,  
9000 Gent

Het Vogelnest vzw – multidisciplinair 
Kunstenaarswerkplaats en tentoonstellings-
ruimte het vogelnest vzw – ecologische 
broedplaats voor cultuur.

www.hetvogelnest.be
www.facebook.com/het vogelnest vzw 

Stien Bekaert: grafiek
Steven De Jonge: multidisciplinair
Jochen Samson: schilderkunst,  
restauratie en conservatie schilderijen
Marinette Vande Vyvere: mixed media, 
ruimtelijke sculptuur
Stephen Verstraete: installatie, audio, 
architectuur en performance
Céline Vyncke: meubelstoffering

35 Ekkergemstraat 197 / 199,  
9000 Gent

Koen Vromman – audiovisuele aangelegenheden 
(Oezbekistaans Filmfonds) en internationale wijkTV 
‘TV Ekkergem’ 
TV Ekkergem is de eerste internationale 
wijkTV en zendt uit vanuit Ekkergem  
en diens zusterstad New York. De eerste 
zender ook zonder BV’s noch autocues.  
TV Ekkergem stelt enkele van zijn 
Ekkergemse opnamestudio’s open, met 
meteen ook mogelijkheid tot audities.

www.tvekkergem.be

WWW.NUCLEO.BE
INFO@NUCLEO.BE
T 09 329 50 52

Alle informatie over  
programma en deelnemers:
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LOCATIES NUCLEO

1 MEETINGPOINT: VOORMALIG KTA  
Lindenlei 38, 9000 Gent

Mira Albrecht – beeldende kunst
Naast het aspect ruimte, speelt het medium 
textiel een belangrijke rol in mijn werk.  
Niet meteen als toepassing, maar vooral als 
materiaal. Ik ga er op een autonome manier 
mee om, maar hecht wel veel waarde  
aan de handenarbeid die met verschillende 
textiele technieken gepaard gaat.
Ben Benaouisse – o.a. installatie, mixed media, 
performance, …
Ben Benaouisse ontwikkelt een beeldend 
werk dat vertrekt van het principe van de 
toe-eigening. Hij stelt zich de vraag wat hij 
als kunstenaar nog kan toevoegen aan alles 
wat al is gedaan in de kunsten en zoekt 
voortdurend een houding t.o.v. van het “hier 
en nu”. Vanuit een bescheidenheid neemt 
hij de positie in van de dwerg t.o.v. de reus.
Jean-marie Bytebier – schilderkunst 
Bytebier schildert en herschildert zijn 
doeken tot er niets meer overblijft dat niet 
volkomen noodzakelijk is. Maar door het 
overbodige weg te laten opent hij een 
oneindigheid binnen het beeld.

www.bytebierjeanmarie.be
Hannelore Celen – schilderkunst
Banale voorwerpen lijken tot leven te 
komen en leiden tot bevreemdende scena-
rio’s. Haar schilderijen en tekeningen tonen 
ons mensen, dieren en objecten die in 
elkaar smelten tot amorfe gestaltes.
Marie-Laure Delaby – beeldende kunst (foto, 
schilderij, digitale media, installatie) 
Combining painting, photography, digital 
media and light with installations or public 
interventions, the work of Marie-Laure 
Delaby explores urban environments in  
order to reveal their states of disconnection.

http://disconnectedmacha.wordpress.com
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Juan Duque – installation art 
Mostly working on ‘site specific’ installations 
I would like to question how the condition of 
constant displacement allows me to inhabit 
multiple worlds, multiple places, multiple 
borders and multiple temporalities simulta-
neously and reflect this constant physical 
and cultural re-positioning onto my work.

www.betweencorners.eu
Leo Gabin (Lieven Deconinck, Gaetan 
Begerem en Robin De Vooght) – schilderij, 
video, sculptuur 

www.leogabin.com 
www.peresprojects.com

Olivier Goethals – beeldende kunst 
Lezen van & omgaan met context. Ruimte 
als neerslag van tijd. Bouwen is verbouwen.

www.facebook.com/ogoethals
Wannes Goetschalckx – beeldende kunsten 
Inkeri Harri – installatie, fotografie 
By diversion and game, Inkeri Harri moves 
objects, as well as social conventions, 
towards a form of disillusioned poetry.

www.inkeriharri.blogspot.com
Fabian Hesse – situations and material 
I am interested in the changes occurring 
through the process of digitalisation, and the 
challenges it creates to our definition and 
understanding of human being, life and soci-
etal organisation. My examinations are hap-
pening with sculptural matters and in spatial 
or social situations. During Open Studios the 
visitors are invited to access / to encounter 
the current status of the explorations.

www.fabianhesse.com
Since 2012, NUCLEO operates at an 
international level in the form of exchange 
programs. Our first partner is visual arts 
organization Platform3 from Munich.  
Last winter, NUCLEO artist Juan Duque was 
their guest. Currently, NUCLEO is receiving 
Fabian Hesse for 3 months. The results  
of this residency will be made public in late 
November.

www.platform3.de
Niels Ketelers – schilderkunst 
Mijn werk is ‘Ritme’. Ik gebruik op construc-
tivistische wijze de schilderkundige fun-
damenten, en ik benadruk het sculpturale. 
Tevens is ritmiek het vaste element in mijn 
werk, net zoals dat ook in muziek het meest 
essentiële is. Muziek is mijn grote obsessie 
omwille van de rechtstreekse emotionele 
impact.

www.nielsketelers.be
Valery Konevin – schilderkunst, fotografie 
Primary objects of the mind.
Marjolein Labeeû – schilderkunst 
Het uitgangspunt van mijn werk is ‘herin-
nering’. Een spoor, een afdruk van leven, 
gedachten en herinneringen die krampach-
tig worden vastgehouden, maar toch verva-
gen. De fascinatie, het blijven en vergaan, 
de tijd, de nostalgie, het onderzoek.

www.marjoleinlabeeu.be
Lieven Lefere – fotografie 
Ik werk rond de verhouding tussen fotogra-
fie en werkelijkheid. Met een focus op het 
aspect van controle en de oefening.

www.lievenlefere.net
Diederick Nuyttens – schilderkunst, video 
“Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux 
dents.” – Monsieur Teste –

http://vimeo.com/diedericknuyttens
Koen Pattyn – schilderkunst 
Mijn werk gaat over perfectie en de her-
kenning van een mensenhart in alles wat 
het niet is.

www.koenpattyn.com
Virginie Schreyen – fotografie 
‘Portretten’ als een poging de aanwezigheid 
van het ‘subject’ in beeld te brengen.
SKETCH – 24 hour comics day
Een tiental tekenaars gaan de uitdaging aan 
om op 24 uur tijd een strip van 24 pagina’s in 

elkaar te boksen! Zaterdagmiddag gaan ze 
van start en ze tekenen de hele nacht door 
tot de volgende ochtend. Hun voortbreng-
sels zijn zondagnamiddag te bewonderen.

www.sketchweb.be
Simon van Parys – beeldhouwkunst 

www.simonvanparys.be
Kobe Wens – fotografie, video 
Iemand kucht, een auto stopt en iets verder 
valt iets terwijl net twee mensen elkaar 
kruisen. Opnames van eigenaardige stukjes 
werkelijkheid met barsten.

www.flickr.com/photos/kobeportfolio
www.vimeo.com/kobewens

2 INFIRMERIE /  
Lange Violette straat 237,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Art Cinema OFFoff – vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film /drankgelegenheid
Expositie met werk van Katrien Paulussen, 
Jonas Callaert en Kristof Lemmens.
OFFoff is een vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film. De prota-
gonisten van de avant-garde film worden er 
getoetst aan de audiovisuele creaties van 
aanstormend talent. Hierbij wordt resoluut 
gekozen voor werken die getuigen van  
een onderzoekende of deviante houding ten 
aan zien van het filmmedium in al zijn vor-
men. Zo is het witte doek van OFFoff altijd 
een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
cinefielen.

www.offoff.be
Hugo Azcuy Castillo – schilderen 
Ik wil door mijn werk in het innerlijk van de 
dingen doordringen, de geest tonen van  
al wat leeft en is, zichtbaar en onzichtbaar, 
wat beneden is en wat boven, en de toe-
schouwer uitnodigen om op deze reis met 
mij mee te gaan.
Wim de Maat – video 
‘ver reizen’

www.wimdemaat.com
Nicoline van Stapele – all-round
‘A satisfaction survey in eleven steps’, 
studio installation, 2012

www.nicolinevanstapele.com

3 BEGGA CONVENT / 
Lange Violette straat 239 
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Mario Cauwels – schilderkunst, mixed media  
en installaties 

www.mariocauwels.be
Saar De Buysere – tekenen, zeefdruk,  
mixed media
Is een reproductie voldoende om er  
ten volle van te genieten of heeft men de 
voorkeur aan de werkelijke ervaring?

www.generalflowers.be
Frank Depoorter – beeldende kunst 
De/een herinnerende en verbeelde ruimte  
– Le promenade d’image

www.depoorterrabaut.be
Isa D’hondt – schilderen
Ik schilder voornamelijk constructies en 
ruimten, vertrekkende vanuit mijn foto’s, en 
probeer hier het bevreemdende te bena-
drukken. Daarnaast maak ik gemonteerde 
beschilderde prints.

 www.isadhondt.be
Elise Lepage – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Schilderijen en tekeningen
Dieter Ohler – schrijven, tekenen, installaties, 
foto’s
Zelf denken is interessanter dan de uitleg 
die een kunstenaar aan zijn werk probeert 
te geven. Dan is er tenminste één van de 
twee die denkt. Geen interpretatie is juist. 
Geen interpretatie is verkeerd. Alles is 
gruwel alles is poëzie

 http://dieterohler.blogspot.be
Lore Rabaut – beeldend kunstenaar 
Als mijn bestaan een bouwsel is, dan  
ben ik geen architect maar een dokter die 
dagelijks talloze kamers bezoekt.

www.depoorterrabaut.be
Jeremy Swinnen – mixed media 
Sculpturen die de toeschouwer een 
mogelijkheid geven om een emotie, gevoel, 
herinnering te beleven vanuit zijn eigen 
leefwereld.

4 CONVENT HUYSHOVE /  
Lange Violettestraat 231,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Lot Balbaert – schilderkunst 
Studie van een Stoelendans

www.balbaertlot.daportfolio.com
Patrick Benedictus – schilderen 
Ik hoop dat mijn schilderijen de toeschouwer  
van zijn of haar “dagdagelijksheid”  
ontdoen en dat ze even volledig opgezogen 
worden in het beeld. 

www.patrickbenedictus.be
Bougie (vzw) – multidisciplinair projecthuis
Bougie werkt met diversie organisaties en 
kunstenaars aan eigen projecten en/of  
in opdracht. Momenteel werken we aan het 
installatieparcours Art Consultancy Office 
in samenwerking met S.M.A.K.

 www.bougievzw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Elise Eeraerts + Roberto Aparicio Ronda  
– sculptuur, installatie en architectuur
Wij maken ruimtelijk werk dat vaak ook 
site-specific is. 

www.elise-eeraerts.be
Tessa Groenewoud – mixed media 
Fixatie, verdeling, reconstructie

www.tessagroenewoud.nl
Philip Henderickx – schilder, installaties 
Het beeldend werk van Philip Henderickx 
presenteert zich als een zoektocht naar het 
punt waarop een bepaalde realiteit in haar 
tegendeel omslaat en er zich een andere, 
mogelijke werkelijkheid aandient. Het punt 

dus waarop de ene voor de andere realiteit 
wordt verruild, waarbij die laatste ons 
enigszins vraagwekkend en verontrustend 
toeschijnt.

www.philiphenderickx.be 
http://galeriedebuck.be

Duncan Speakman – performance / sound 
Duncan is a director of the artist collective 
Circumstance. Circumstance create cine-
matic experiences in different forms, from 
mass participation performances to intimate 
in-ear stories, from books to installations. 
They take melancholy and romance and 
wrap it up in the politics of mobile technol-
ogy and public space. 
Currently showing work at Electrified at 
Vooruit until November the 4th.

http://productofcircumstance.com
Giannina Urmeneta Ottiker – fotografie 
! Atelier enkel open op zaterdag !
Giannina toont intrigerende fragmenten uit 
haar directe omgeving. De verstilling in haar 

landschappen en het stilzwijgen van haar per-
sonages brengen een afwezigheid in beeld.

www.guo.be
Hanna Waelput – tekenen 
Vandaag is er een tekening en morgen 
misschien ook.

hannawaelput.blogspot.com

5 LEOPOLDSKAZERNE BLOK E / 
Kattenberg 4, 9000 Gent

Brantt – schilder- en beeldhouwkunst 
Work in progress

www.brantt.be
Katelijne De Corte – teken- en schilderkunst 
De routine van het tekenen en de poëzie 
van de lijn, de zoektocht naar herhaling  
– een weg ergens tussen mimesis  
en symbiose, hoeveel ander heb je nodig 
om jezelf te definiëren – hoeveel kader  
om vrijheid te ervaren?

www.katelijnedecorte.be

Claude Dendauw – installatie, objecten 
“Laborartorium”, het verwijst naar een 
labo, naar een alchemist, naar een onder-
zoeker. Het verwijst eveneens naar het 
zoeken op zich en naar het onderzoeken 
van ideeën, gedachten en gevoelens in het 
werk van de kunstenaar.

www.claudedendauw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Samira El Khadraoui – foto- en videowerk, 
sculpturale en ruimtelijke installaties 
Mijn werkwijze is in essentie procesmatig. 
Mijn interesse gaat in eerste instantie uit 
naar provisorische, tijdelijke situaties waarin 
beelden kunnen ontstaan. Mijn onderzoek 
wil spontaan zijn, zonder gestuurd te worden 
door een vooraf bepaalde strategie.
Cecilia Jaime – schilderkunst, beeldhouwkunst, 
tekenen, fotografie 
Persoonlijk ervaringen, reizen, grote ver-
anderingen in de wereld, de invloed van de 
media en de technologie zijn reflecties die 

terug te vinden zijn in haar recente werken. 
Ze gebruikt diverse media als tekeningen, 
sculpturen, schilderijen, fotografie  
en video’s om deze ideeën af te beelden.

www.ceciliajaime.com
Arno Lantmeeters – schilderkunst 
Barokke graffiti en ijsberen die proberen  
uit het gebladerte te vallen.

arnolantmeeters.blogspot.com
Lieven Leurs – schilderen 
Maaike Leyn – tekenkunst 
Monumentale houtskooltekeningen op ruw 
linnen.

www.maaikeleyn.com
Fred Pectoor – beeldend kunstenaar 
Mijn creatief archief is uitgebreid en divers,  
net zoals de uitvoering, met name:  
tekeningen, schilderijen, fotografie en mixed 
media. Gerelateerd aan de natuur en de 
mens, (her)geïnterpreteerd en gerecycleerd:  
re-shooted, re-builded, re-constructed, 
re-created, … 

Annelies Van Camp – fotografie en mixed media 
Themes/situations which I manipulate, con-
cern the physical appearance of a certain 
space or even seemingly banal gestures; 
all things we don’t even notice anymore 
because of their banality, things we don’t 
actually ‘perceive’. Things we are supposed 
to know (a priori).

anneliesvancamp.blogspot.com
Nele Van Canneyt – fotografie 
Nele Van Canneyt maakt fotografische 
werken waarbij de vragen die achter haar 
foto’s schuilen even belangrijk zijn als  
de beeldinhoud, kleur en compositie. Haar 
werk toont een sobere, geheimzinnige 
realiteit.

www.nelevancanneyt.com 
http://nelevancanneyt.wordpress.com

Hans Van Hoorebeke/Rosteux – schilderkunst 
… en het onderzoek naar de schilderkunst 
gaat gestaag verder …

www.rosteux.eu

Kinky Star Open Jamsessies  
in de repetitie lokalen van Blok E 
Open jamsessies voor zowel jonge als meer 
ervaren muzikanten. De ervaring van het 
samenspel en het spelplezier staan hierbij 
op de eerste plaats. 

www.kinkystar.be

6 Sophie Van Akenstraat 11 + 13,  
9000 Gent

Vicky Lema – schilderkunst en tekenkunst 
Vicky Lema maakt schilderijen en tekenin-
gen. Ze vertrekt van een fascinatie voor 
vreemde plaatsen en landschappen met 
een zonderlinge sfeer. Subtiel neemt ze 
afstand van deze realiteit om zo haar eigen, 
mogelijk ongekende, ruimtes te creëren. 

www.vickylema.be
Kristof Van Heeschvelde – schilderkunst  
en tekenkunst 
Ik weet van niets.  

SKETCH presenteert  
Zaterdag en zondag doorlopend
 24 hour comics day
Tijdens de Open Ateliers doet SKETCH mee 
aan de 24 hour comics day. Een tiental 
tekenaars gaan de uitdaging aan om op 24 
uur tijd een strip van 24 pagina’s in elkaar te 
boksen! Zaterdagmiddag gaan ze van start, 
met een tas koffie bij de hand, en ze gaan 
de hele nacht door tot zondagochtend.  
Zie live hoe ze te werk gaan, en tel de wal-
len onder hun ogen. Kom de resultaten – 
beïnvloed door liters koffie en een slapeloze 
nacht) bewonderen tijdens het officiële 
toonmoment op zondagnamiddag! Er wordt 
intussen ook live getekend door enkele 
SKETCH artiesten die de voorbije nacht wel 
in hun bed doorbrachten.
SKETCH is een artistiek project dat de 
barrière tussen publiek en kunstenaar door-
breekt en kunstenaars van verschillende 
disciplines samenbrengt om te tekenen op 
een openbare plek. Het gemaakte werk 
wordt verkocht aan zeer betaalbare prijzen. 
Het publiek kan zien hoe een werk tot stand 
komt, en het daarna meteen een plekje 
geven in zijn eigen huis.
 www.sketchweb.be 

Art Cinema OFFoff & Nest presenteren
Zaterdag en zondag 18:30 – 21:00u 
 Jonge Zwervers 
Jonge Zwervers is een free podium voor 
aanstormend audiovisueel talent. Alle 
filmmakers en beeldend kunstenaars, maar 
ook dichters, performers en muzikanten 
die flirten met het audiovisuele kunnen hun 
creatie (in wording) presenteren. Dit prettig 
gestoorde non-format biedt een podium en 
een publiek aan al wie wil experimenteren 
op en rond het witte doek.
Jonge Zwervers is toe aan zijn zesde editie  
en wordt georganiseerd door OFFoff en Nest.
 www.offoff.be  
 www.nestgent.wordpress.com 

DEMOCRAZY presenteert
Zaterdag 21:30u  
 Jürgen De Blonde, aka Köhn
De muziek van Jürgen De Blonde, aka Köhn,  
is een mengeling van pure elektronica, 
popmelodieën, ambientstukken en musique  
concrète. Hij is actief bij de Gentse post-
rockgroep De Portables, maar houdt er ook 
talloze pseudoniemen op na. Onder het 
pseudoniem Köhn (‘keun’ is West-Vlaams 
voor konijn) doet hij aan elektronische 
bricolage-experimenten, als Ed Nolbed 
waagt hij zich aan intimistische lofi, met 
Frambooze maakt hij dromerige popliedjes. 
Voorts schrijft hij muziek voor film, theater 
en hedendaagse dans. Maar altijd staat in 
zijn oeuvre de artistieke uitdaging centraal.
 http://kohn.studiomuscle.com

Zondag 21:30u
 De Winnaar van De Beloften:
 Protection Patrol Pinkerton
Al jaren kent pop- en rockconcours  
De Beloften een uitstekende reputatie in het 
ontdekken van ontluikend talent. Protection 
Patrol Pinkerton won onlangs de hoog-
staande editie 2012 en treedt daarmee in de 
voetsporen van onder andere The Boney 
King Of Knowhere en Intergalactic Lovers. 
Deze jongelui staan pas sinds april 2011 op 
het podium, maar vormen op podium duidelijk 
al een hecht blok. Hun catchy tunes verraden 
een innige liefde voor The Strokes en Arctic 
Monkeys en hun liveact onthult een aan-
stekelijke gestoordheid. Verder halen ze hun 
invloeden naar eigen zeggen uit het weer, 
koffie en gebeurtenissen, zowaar. Hun optre-
den tijdens de Open Ateliers is het eerste van 
een tour door het hele land; een primeur dus!
 www.democrazy.be  
 www.debeloften.be – www.vi.be/ppp

LOODSWEZEN presenteert 
Zaterdag en zondag 22:30u  
 DJ set + live visuals
Van old school breaks en afrikaanse funk 
tot industrial en salsa op trage,  
contemplatieve beelden met grove korrel – 
een interessante wereld.

AVONDPROGRAMMA MEETINGPOINT

Kristof Van Heeschvelde stelt de mens  
en zijn/haar gedachtegoed centraal.

www.vanheeschvelde.be
www.jandhaese.be

PRESTIGE: Nicoline van Stapele nodigt 
enkele NUCLEO-kunstenaars uit
Kunstenaars: Mira Albrecht, Bardthesque, 
Ben Benaouisse, Brantt, Mario De 
Brabandere, Ann Decaestecker, Wim de 
Maat, Olivier Goethals, Stephanie Leblon, 
Maaike Leyn, Stephanie Maeseele, Kristof 
Van Heeschvelde en Nicoline van Stapele.
Het ligt in onze bedoeling een selectie  
binnen de groep NUCLEO kunstenaars te  
maken. Een selectie die gebaseerd is op de 
aard van het werk en het vermoeden dat het  
zou kunnen werken binnen de (beperkte)  
tentoonstellingsruimte van dit oude huis.  
Selecties gebaseerd op leeftijd, “ranking”, 
afkomst (nationaliteit) of sekse interes  - 
seren ons niet. Het huis is heel bijzonder,  
je wandelt er zo de geschiedenis in.
Stempel Kabinet: Handelsreizigers  
in Ideeën, Le Monde Dumas en Philip 
Henderickx
Stempel is een schuinsmarcherend col-
lectief dat middels een niet-kunstkritisch 
tijdschrift, onregelmatige interventies  
en tentoonstellingen in tussenruimtes 
inspirerende kortsluitingen veroorzaakt en 
de creatieve Zeitgeist probeert te vatten.
Stempel Kabinet is een Wunderkammer 
vol originele en nagemaakte kunstwerken, 
over te nemen machines en ondergrondse 
visvijvers.

www.stempelmagazine.be

7 Wolterslaan 50,  
9040 Sint-Amandsberg

Julio C. Lopes – animatiefilm / regie 
‘The Last Bowhead’ van Julio C. Lopes 
is een kortfilm over het laatste en langst 
levende Zoogdier, nl. de Groenlandse 
walvis. De verovering van de zee door de 
mens brengt de soort in gevaar. De kortfilm 
maakt gebruik van live action en anima-
tiefilm. In het atelier kan u de ontwikkeling 
en totstandkoming van de kortfilm komen 
bekijken.

www.studiojulio.com

LOCATIES VERSPREID 
OVER DE STAD

8 Heiveldstraat 96,  
9040 Sint-Amandsberg

Steven Baelen – tekenen & schilderen 
Ik heb een obsessie om de kamers waar ik 
woon en werk voortdurend na te tekenen! 

www.stevenbaelen.hi-ka-sk.be
Mike Carremans – schilderkunst 
Mike Carremans (°1981 Koersel) onderzoekt 
door het medium van de schilderkunst 
de invloed van de afwijkingen binnen 
zijn kleurperceptie op de interpretatie en 
betekenisverschuiving van de beelden die 
hij maakt.

www.duflon-racz.ch/index.php?id=102

9 Slinke Molenstraat 36, 9000 Gent
Pieter Bauters – collage, sculptuur  
en mixed media 
Mijn werk gaat vooral over uiteenhalen en 
weer samenvoegen, het afbreken en weer 
opbouwen. Het ontstaat vanuit de drang  
te ordenen, de nood een logica te ontwar-
ren in de veelheid aan beelden waarmee 
we dagelijks aan een hoog tempo worden 
bestookt.

www.pieterbauters.com

10 Kortrijksesteenweg 719a, 9000 Gent
Samir Boudia – beeldende kunst
Samir Boudia bestudeert het ambigue 
begrip authenticiteit. Hij bevraagt de 
perceptie van onze fysieke omgeving en de 
verwachtingen die we creëren op basis van 
wat we denken te weten. Zijn werk bestaat 
uit disfunctionele reconstructies van banale 
objecten gebruik makend van pretentieloze 
materialen zoals hout, beton … 

samirboudia.blogspot.com
Jana Cordenier – schilderkunst 
“Jana her approach is personal in a 
distanced way. While she is sometimes 
using objects of daily and personal use, 
she does not stress the anecdotic side of it. 
The anecdote is as if it were sealed by the 
painting.” 2012, M.T.
Jolien De Roo – schilderkunst
Ontsproten uit een dagelijkse omgeving 
ontstaat een beeld op het doek. Visuele 
impulsen worden opgevangen en zoeken 
naar manieren om zich aan vormen over  
te geven. Hoe vertalen ze zichzelf passend 
in het kader van een schilderij?

www.jolienderoo.be
MARGE. (Thomas Roelandts & Steven 
Schreurs) – meubelontwerp, architectuur, 
workshops
Twee jonge architecten die met hun ietwat 
sarcastisch oog op zoek gaan naar het 
overstijgen van zuiver formele of functio-
nele oefeningen, om zo op vorm, functie en 
betekenis een geïntegreerd antwoord te 
bieden. Het resultaat zijn ietwat bevreem-
dende, maar steeds relevante meubels, 
workshops en architectuurprojecten.

www.margeprojecten.be

11 Maaltebruggestraat 250,  
9000 Gent

Marie Cloquet – beeldend kunstenaar
In my search for harmony I regularly run 
into complete failure. So far, the interest-
ing point consists in turning failure into 
attractiveness, and work on the constant 
redefinition of periphery and marginality.

www.mariecloquet.com

12 Lucas Munichstraat 76 / 82,  
9000 Gent

CROXHAPOX – experimenteel kunstencentrum  
en receptieve ruimte voor actuele kunst
Mil Ceulemans (BE/Antwerpen) – schilderijen
Bart Vandevijvere (BE/Marke) – schilderijen
Peter Van Hecke (BE/Gent)
Presentatie van TVF art doc cinema
Doorheen de jaren is het project geëvolu-
eerd naar een multidisciplinaire entiteit met 
een eigen inhoudelijke visie en een uiterst 
diverse programmatie. Croxhapox biedt 
ook ruimte voor film, muziek, performance, 

muziek en kunstkritiek en richt zich daarbij 
niet uitsluitend op jonge of minder bekende 
kunstenaars, maar streeft ernaar licht  
te werpen op het belang van het inhoudelijk 
onderzoek.

http://croxhapox.org

13 Onderstraat 26, 9000 Gent
CROXHAPOX – instalraam vlak tegenover  
Pink Flamingo’s
Werk in situ van Reinhard Doubrawa  
(DE/Keulen).

http://croxhapox.org

14 De Pintelaan 379, 9000 Gent
Emiel De Block – beeldhouwen 
Beelden in marmer en brons.

15 Nekkersputstraat 221, 9000 Gent
Stef De Brabander – schilderkunst 
Het schilderen dient om de onbevangen-
heid die we in onze dagelijkse realiteit vaak 
zijn verloren, tijdelijk terug te vinden.  
Het beeld levert een hernieuwde en persoon-
lijke herontdekking op van de wereld. Een 
simpele aanraking met de uniciteit, verwon-
dering en eenvoud van het leven zelf.

www.stefdebrabander.be

16 August Van Bockxstaelestraat 11, 
9050 Ledeberg

Marc De Clercq – fotografie 
India …
Hijras, Indias derde sexe, noch man noch 
vrouw
Fakirs: mystieke soefis
Square landscapes

www.picturetraveler.be

17 Simon de Mirabellostraat 21,  
9000 Gent

Maria Degrève – installatie, performance,  
schilderen, sculpturen, objecten, foto, tekenen
! Atelier enkel open op zaterdag !
Maria Degrève is beeldend kunstenaar en  
performer, ze werkt met verschillende  
media: installaties, foto’s, sculpturen, objec-
ten, schilderijen, video. Haar werk handelt 
over de dualiteit tussen het publieke en 
het private en de verschuiving ertussen. 
Autobiografische elementen worden 
verweven tot fictie. 

www.mariadegreve.be

18 Simon De Mirabellostraat 10,  
9000 Gent

Lucas Devriendt – schilderkunst 
www.galerievandeweghe.be

19 Geitstraat 92, 9000 Gent
Johan Gelper – mixed media 
! Atelier open op zaterdag vanaf 14:00u !
Het werk van Johan Gelper ontwikkelt zich 
vanuit in situ installaties, assemblages 
en tekeningen die de mogelijkheden van 
beweging onderzoeken.

www.johangelper.be

20 Jakob Van Caeneghemstraat 3,  
9000 Gent

Manor Grunewald – schilderkunst, installatie 
Onderzoek binnen het medium schilder-
kunst.

www.manorgrunewald.com
www.fortlaan17.com

21 Wasstraat 86, 9000 Gent
Johan Houthoofd – grafiek, linosneden 

22 Het Koetshuis, Ossenstraat 96A,  
9000 Gent

Veerle De Smet – beelden in polyester  
en keramiek 
Van zodra onze ogen de werkelijkheid met 
één blik omvatten is de wereld een niet van 
onszelf gescheiden organisme. De vormen 
kunnen ingevallen of mislukt lijken, ze heb-
ben iets kwetsbaars doorleefd. De vrijheid 
is te improviseren, het onvoorspelbare 
wordt toegelaten.

www.veerledesmet.be
Wim Vermeulen – mixed media, tekeningen, 
afdrukken, projecties en sculpturaal werk
Al spelend met verscheidene moderne 
media, waarin alles even waardevol is en 
experimenteel, wordt vanuit een krachtig 
zelfportret de breekbare geest blootgelegd: 
beklemmend, verstoord en abstract. Het 
gaat telkens om iemand. Het portret is ech-
ter universeel en diepmenselijk. Iedereen 
mag meekijken …

23 Wolterslaan 16, 9000 Gent
Kunst(h)art vzw – keramiek, grafiek, tekenen  
en schilderen 
Laagdrempelig groepsatelier voor beeldende  
kunst.

www.kunsthartonline.be

24 Maagdestraat 8, 9000 Gent
Sophie Martens – schilderen, beeldhouwen 
Schilderijen en beeldhouwwerken die het 
hebben over mogelijkheden en noodzake-
lijkheden. Die geen antwoorden bieden, 
maar enkel vragen stellen, noodzakelijke 
vragen en hooguit verwijzen naar moge-
lijkheden.

www.sophiemartens.be

25 Botermarkt 2 (oud hotel  
Cour-St-Georges), 9000 Gent

Nest – werkplaats voor beeldende  
en audiovisuele kunsten 
Nest omvat een zeefdrukatelier dat 
fungeert als open atelier en waar ook work-
shops worden gegeven. Verder worden 
individuele ateliers benut door artiesten die 
actief zijn binnen allerhande disciplines.
Kasper Baele toont 2 werken die fragmenten 
omvatten uit zijn toekomstig verhaal mauna.
Lisette De Greeuw vertrekt vanuit repeti-
tieve tekenprocessen die zich ook omzetten 
naar andere media als installatie en video.
Joris De Rycke zoekt de spanningsruimte 
op tussen tekenen en een taal van tekens 
die ontheemd wordt vanuit de vormgeving.
Dieter Durinck: Lo-fi schilderkunst.
Karen Spiessens: houtsnedes, tekeningen 
en schilderijen.
Tom Van Lippevelde: beheer van zeefdruk-
atelier, zijn werk uit zich vooral in de vorm 
van zeefdruk, video en live visuals.
Sander Van Raemdonck: zijn beelden zijn 
architecturale relikwieën, monumenten bij  
leven. Hij houdt zich bezig met het bijproduct  

ZONDAG 21 OkTObER
Doorlopend  SKETCH 
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Winnaar De Beloften:  

Protection Patrol Pinkerton
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

ZATERDAG 20 OkTObER
Doorlopend  SKETCH  
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Jürgen De Blonde 
 aka Köhn
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

18:00 – 19:00u  Feestelijke receptie 
Vanaf 18:00  Chili con carne en ander lekkers door Café De Robot

OPEN ATELIERS #09 GENT
21 & 22 OkTObER ’12

MEETINGPOINT LINDENLEI 38
–   Stadsplannen en fietsen 
–    Koffie en taart  

 door Café De Robot 

150 kunstenaars – 75 ateliers  
10 organisaties – 7 exposities 
35 locaties
ATELIERS OPEN 12:00 – 18:00u

van het hedendaagse bouwen. Zijn werk 
bestaat er uit hierop vat te krijgen.
Mo Vleeshouwers: mengelmoes van pain-
tings voor gelukkige mensen.

26 Kolveniersgang 46, 9000 Gent
Sabine Oosterlynck – video, installatie,  
performance art 
Het bedenken van concepten, het herge-
bruiken van bestaand materiaal en dit in 
een nieuwe context plaatsen, typeert haar 
werk. Regelmatig duiken er fragmentari-
sche handelingen in haar performances en 
video’s op, die ze op een onconventionele 
manier in relatie plaatst met de kijker. 

www.sofragile.wordpress.com

27 Oudburg 18, 9000 Gent
William Phlips – beeldende kunst 
William Phlips (°1953). Beeldend kunste-
naar, scenograaf en ambassadeur van het 
vermoeden. Recuperatie en insijpeling 
van beelden uit andere culturen en van 
brokstukken uit de zelfkant van het leven 
vormen de bron van waaruit hij vertrekt om 
een eigen beeldtaal te creëren.

28 Kraaistraat 11 (2de verdieping),  
9000 Gent

Nayra Martin Reyes – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Pintora y escritora de Santa Cruz de 
Tenerife (ES). My life in Europe contrasts 
with my island roots and creates a glow 
that’s present throughout my work. I’m 
especially fascinated by architecture, land-
scape and Motörhead. Op zondag van harte 
welkom op een spaanse aperitief. 

http://nayramr.blogspot.be

29 Koffiesteeg 2b, 9000 Gent
Ruben Vandeghinste – schilderwerk, tekeningen, 
beeldhouwwerk 
Ruben Vandeghinste verkent in zijn werk 
de grenzen tussen landschap, natuurlijke 
elementen en architectuur en giet dit alles 
in een eigenzinnige beeldende taal.  
In zijn atelier zijn schilderijen, sculpturen  
en tekeningen te bezichtigen. 

www.rubenvandeghinste.be

30 Wasstraat 31, 9000 Gent
Peter Van Hecke – ruimtelijk werk
Ik onderzoek de invloed die een verande-
rende context heeft op de betekenis van 
het kunstwerk en de toeschouwer. In deze 
zoektocht onderzoek ik eveneens de gren-
zen van de verschillende disciplines.

http://petervanhecke.blogspot.com

31 Kongostraat 94, 9000 Gent
Hilde Van Wambeke – schilderkunst 

32 Scheldestraat 145,  
9040 Sint-Amandsberg

Leen Van Tichelen – tekenen, collages, schilderen 
Caroline Vincart – fotografie, video 
Ik kader mijn werk daar waar het de gren-
zen van het vertelbare raakt of overschrijdt. 
Gefascineerd door het schemergebied 

waar niets is wat het lijkt. Landschappen 
als sommaties van vormen en lijnen.

www.carolinevincart.be

33 Bouwmeestersstraat 46  
(op de hoek met Klinkkouterstraat),  
9040 Sint-Amandsberg

Boutique Vizique vzw 
STONE SOUP: kunst in de publieke ruimte, 
public lightboxproject 
Kunstenaars: Leslie Shows en Tinka Pittoors.
STONE SOUP is een platform voor heden-
daagse kunst in de publieke ruimte. In een 
lichtbak in de wijk Dampoort-Heirnis wor-
den kunstenaars uitgenodigd om hun werk 
te presenteren in een ‘verlichte vierkante 
meter’. Elke 6 maanden wordt er een nieuw 
beeld in de dubbelzijdige lichtbak aange-
bracht, telkens als antwoord op het vorige. 
Op die manier ontstaat er een onmiddellijke 
dialoog tussen de uitgenodigde kunste-
naars en ontwikkelt er zich een verhaal in 
de loop van de tijd. Met deze interventies 
willen we de buurt confronteren met minder 
alledaagse impressies uit de wereld die we 
wel kennen maar niet altijd zien.

www.boutiquevizique.com/stonesoup

34 Nieuwevaart 118D / 201-204,  
9000 Gent

Het Vogelnest vzw – multidisciplinair 
Kunstenaarswerkplaats en tentoonstellings-
ruimte het vogelnest vzw – ecologische 
broedplaats voor cultuur.

www.hetvogelnest.be
www.facebook.com/het vogelnest vzw 

Stien Bekaert: grafiek
Steven De Jonge: multidisciplinair
Jochen Samson: schilderkunst,  
restauratie en conservatie schilderijen
Marinette Vande Vyvere: mixed media, 
ruimtelijke sculptuur
Stephen Verstraete: installatie, audio, 
architectuur en performance
Céline Vyncke: meubelstoffering

35 Ekkergemstraat 197 / 199,  
9000 Gent

Koen Vromman – audiovisuele aangelegenheden 
(Oezbekistaans Filmfonds) en internationale wijkTV 
‘TV Ekkergem’ 
TV Ekkergem is de eerste internationale 
wijkTV en zendt uit vanuit Ekkergem  
en diens zusterstad New York. De eerste 
zender ook zonder BV’s noch autocues.  
TV Ekkergem stelt enkele van zijn 
Ekkergemse opnamestudio’s open, met 
meteen ook mogelijkheid tot audities.

www.tvekkergem.be

WWW.NUCLEO.BE
INFO@NUCLEO.BE
T 09 329 50 52

Alle informatie over  
programma en deelnemers:
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LOCATIES NUCLEO

1 MEETINGPOINT: VOORMALIG KTA  
Lindenlei 38, 9000 Gent

Mira Albrecht – beeldende kunst
Naast het aspect ruimte, speelt het medium 
textiel een belangrijke rol in mijn werk.  
Niet meteen als toepassing, maar vooral als 
materiaal. Ik ga er op een autonome manier 
mee om, maar hecht wel veel waarde  
aan de handenarbeid die met verschillende 
textiele technieken gepaard gaat.
Ben Benaouisse – o.a. installatie, mixed media, 
performance, …
Ben Benaouisse ontwikkelt een beeldend 
werk dat vertrekt van het principe van de 
toe-eigening. Hij stelt zich de vraag wat hij 
als kunstenaar nog kan toevoegen aan alles 
wat al is gedaan in de kunsten en zoekt 
voortdurend een houding t.o.v. van het “hier 
en nu”. Vanuit een bescheidenheid neemt 
hij de positie in van de dwerg t.o.v. de reus.
Jean-marie Bytebier – schilderkunst 
Bytebier schildert en herschildert zijn 
doeken tot er niets meer overblijft dat niet 
volkomen noodzakelijk is. Maar door het 
overbodige weg te laten opent hij een 
oneindigheid binnen het beeld.

www.bytebierjeanmarie.be
Hannelore Celen – schilderkunst
Banale voorwerpen lijken tot leven te 
komen en leiden tot bevreemdende scena-
rio’s. Haar schilderijen en tekeningen tonen 
ons mensen, dieren en objecten die in 
elkaar smelten tot amorfe gestaltes.
Marie-Laure Delaby – beeldende kunst (foto, 
schilderij, digitale media, installatie) 
Combining painting, photography, digital 
media and light with installations or public 
interventions, the work of Marie-Laure 
Delaby explores urban environments in  
order to reveal their states of disconnection.

http://disconnectedmacha.wordpress.com
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Juan Duque – installation art 
Mostly working on ‘site specific’ installations 
I would like to question how the condition of 
constant displacement allows me to inhabit 
multiple worlds, multiple places, multiple 
borders and multiple temporalities simulta-
neously and reflect this constant physical 
and cultural re-positioning onto my work.

www.betweencorners.eu
Leo Gabin (Lieven Deconinck, Gaetan 
Begerem en Robin De Vooght) – schilderij, 
video, sculptuur 

www.leogabin.com 
www.peresprojects.com

Olivier Goethals – beeldende kunst 
Lezen van & omgaan met context. Ruimte 
als neerslag van tijd. Bouwen is verbouwen.

www.facebook.com/ogoethals
Wannes Goetschalckx – beeldende kunsten 
Inkeri Harri – installatie, fotografie 
By diversion and game, Inkeri Harri moves 
objects, as well as social conventions, 
towards a form of disillusioned poetry.

www.inkeriharri.blogspot.com
Fabian Hesse – situations and material 
I am interested in the changes occurring 
through the process of digitalisation, and the 
challenges it creates to our definition and 
understanding of human being, life and soci-
etal organisation. My examinations are hap-
pening with sculptural matters and in spatial 
or social situations. During Open Studios the 
visitors are invited to access / to encounter 
the current status of the explorations.

www.fabianhesse.com
Since 2012, NUCLEO operates at an 
international level in the form of exchange 
programs. Our first partner is visual arts 
organization Platform3 from Munich.  
Last winter, NUCLEO artist Juan Duque was 
their guest. Currently, NUCLEO is receiving 
Fabian Hesse for 3 months. The results  
of this residency will be made public in late 
November.

www.platform3.de
Niels Ketelers – schilderkunst 
Mijn werk is ‘Ritme’. Ik gebruik op construc-
tivistische wijze de schilderkundige fun-
damenten, en ik benadruk het sculpturale. 
Tevens is ritmiek het vaste element in mijn 
werk, net zoals dat ook in muziek het meest 
essentiële is. Muziek is mijn grote obsessie 
omwille van de rechtstreekse emotionele 
impact.

www.nielsketelers.be
Valery Konevin – schilderkunst, fotografie 
Primary objects of the mind.
Marjolein Labeeû – schilderkunst 
Het uitgangspunt van mijn werk is ‘herin-
nering’. Een spoor, een afdruk van leven, 
gedachten en herinneringen die krampach-
tig worden vastgehouden, maar toch verva-
gen. De fascinatie, het blijven en vergaan, 
de tijd, de nostalgie, het onderzoek.

www.marjoleinlabeeu.be
Lieven Lefere – fotografie 
Ik werk rond de verhouding tussen fotogra-
fie en werkelijkheid. Met een focus op het 
aspect van controle en de oefening.

www.lievenlefere.net
Diederick Nuyttens – schilderkunst, video 
“Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux 
dents.” – Monsieur Teste –

http://vimeo.com/diedericknuyttens
Koen Pattyn – schilderkunst 
Mijn werk gaat over perfectie en de her-
kenning van een mensenhart in alles wat 
het niet is.

www.koenpattyn.com
Virginie Schreyen – fotografie 
‘Portretten’ als een poging de aanwezigheid 
van het ‘subject’ in beeld te brengen.
SKETCH – 24 hour comics day
Een tiental tekenaars gaan de uitdaging aan 
om op 24 uur tijd een strip van 24 pagina’s in 

elkaar te boksen! Zaterdagmiddag gaan ze 
van start en ze tekenen de hele nacht door 
tot de volgende ochtend. Hun voortbreng-
sels zijn zondagnamiddag te bewonderen.

www.sketchweb.be
Simon van Parys – beeldhouwkunst 

www.simonvanparys.be
Kobe Wens – fotografie, video 
Iemand kucht, een auto stopt en iets verder 
valt iets terwijl net twee mensen elkaar 
kruisen. Opnames van eigenaardige stukjes 
werkelijkheid met barsten.

www.flickr.com/photos/kobeportfolio
www.vimeo.com/kobewens

2 INFIRMERIE /  
Lange Violette straat 237,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Art Cinema OFFoff – vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film /drankgelegenheid
Expositie met werk van Katrien Paulussen, 
Jonas Callaert en Kristof Lemmens.
OFFoff is een vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film. De prota-
gonisten van de avant-garde film worden er 
getoetst aan de audiovisuele creaties van 
aanstormend talent. Hierbij wordt resoluut 
gekozen voor werken die getuigen van  
een onderzoekende of deviante houding ten 
aan zien van het filmmedium in al zijn vor-
men. Zo is het witte doek van OFFoff altijd 
een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
cinefielen.

www.offoff.be
Hugo Azcuy Castillo – schilderen 
Ik wil door mijn werk in het innerlijk van de 
dingen doordringen, de geest tonen van  
al wat leeft en is, zichtbaar en onzichtbaar, 
wat beneden is en wat boven, en de toe-
schouwer uitnodigen om op deze reis met 
mij mee te gaan.
Wim de Maat – video 
‘ver reizen’

www.wimdemaat.com
Nicoline van Stapele – all-round
‘A satisfaction survey in eleven steps’, 
studio installation, 2012

www.nicolinevanstapele.com

3 BEGGA CONVENT / 
Lange Violette straat 239 
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Mario Cauwels – schilderkunst, mixed media  
en installaties 

www.mariocauwels.be
Saar De Buysere – tekenen, zeefdruk,  
mixed media
Is een reproductie voldoende om er  
ten volle van te genieten of heeft men de 
voorkeur aan de werkelijke ervaring?

www.generalflowers.be
Frank Depoorter – beeldende kunst 
De/een herinnerende en verbeelde ruimte  
– Le promenade d’image

www.depoorterrabaut.be
Isa D’hondt – schilderen
Ik schilder voornamelijk constructies en 
ruimten, vertrekkende vanuit mijn foto’s, en 
probeer hier het bevreemdende te bena-
drukken. Daarnaast maak ik gemonteerde 
beschilderde prints.

 www.isadhondt.be
Elise Lepage – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Schilderijen en tekeningen
Dieter Ohler – schrijven, tekenen, installaties, 
foto’s
Zelf denken is interessanter dan de uitleg 
die een kunstenaar aan zijn werk probeert 
te geven. Dan is er tenminste één van de 
twee die denkt. Geen interpretatie is juist. 
Geen interpretatie is verkeerd. Alles is 
gruwel alles is poëzie

 http://dieterohler.blogspot.be
Lore Rabaut – beeldend kunstenaar 
Als mijn bestaan een bouwsel is, dan  
ben ik geen architect maar een dokter die 
dagelijks talloze kamers bezoekt.

www.depoorterrabaut.be
Jeremy Swinnen – mixed media 
Sculpturen die de toeschouwer een 
mogelijkheid geven om een emotie, gevoel, 
herinnering te beleven vanuit zijn eigen 
leefwereld.

4 CONVENT HUYSHOVE /  
Lange Violettestraat 231,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Lot Balbaert – schilderkunst 
Studie van een Stoelendans

www.balbaertlot.daportfolio.com
Patrick Benedictus – schilderen 
Ik hoop dat mijn schilderijen de toeschouwer  
van zijn of haar “dagdagelijksheid”  
ontdoen en dat ze even volledig opgezogen 
worden in het beeld. 

www.patrickbenedictus.be
Bougie (vzw) – multidisciplinair projecthuis
Bougie werkt met diversie organisaties en 
kunstenaars aan eigen projecten en/of  
in opdracht. Momenteel werken we aan het 
installatieparcours Art Consultancy Office 
in samenwerking met S.M.A.K.

 www.bougievzw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Elise Eeraerts + Roberto Aparicio Ronda  
– sculptuur, installatie en architectuur
Wij maken ruimtelijk werk dat vaak ook 
site-specific is. 

www.elise-eeraerts.be
Tessa Groenewoud – mixed media 
Fixatie, verdeling, reconstructie

www.tessagroenewoud.nl
Philip Henderickx – schilder, installaties 
Het beeldend werk van Philip Henderickx 
presenteert zich als een zoektocht naar het 
punt waarop een bepaalde realiteit in haar 
tegendeel omslaat en er zich een andere, 
mogelijke werkelijkheid aandient. Het punt 

dus waarop de ene voor de andere realiteit 
wordt verruild, waarbij die laatste ons 
enigszins vraagwekkend en verontrustend 
toeschijnt.

www.philiphenderickx.be 
http://galeriedebuck.be

Duncan Speakman – performance / sound 
Duncan is a director of the artist collective 
Circumstance. Circumstance create cine-
matic experiences in different forms, from 
mass participation performances to intimate 
in-ear stories, from books to installations. 
They take melancholy and romance and 
wrap it up in the politics of mobile technol-
ogy and public space. 
Currently showing work at Electrified at 
Vooruit until November the 4th.

http://productofcircumstance.com
Giannina Urmeneta Ottiker – fotografie 
! Atelier enkel open op zaterdag !
Giannina toont intrigerende fragmenten uit 
haar directe omgeving. De verstilling in haar 

landschappen en het stilzwijgen van haar per-
sonages brengen een afwezigheid in beeld.

www.guo.be
Hanna Waelput – tekenen 
Vandaag is er een tekening en morgen 
misschien ook.

hannawaelput.blogspot.com

5 LEOPOLDSKAZERNE BLOK E / 
Kattenberg 4, 9000 Gent

Brantt – schilder- en beeldhouwkunst 
Work in progress

www.brantt.be
Katelijne De Corte – teken- en schilderkunst 
De routine van het tekenen en de poëzie 
van de lijn, de zoektocht naar herhaling  
– een weg ergens tussen mimesis  
en symbiose, hoeveel ander heb je nodig 
om jezelf te definiëren – hoeveel kader  
om vrijheid te ervaren?

www.katelijnedecorte.be

Claude Dendauw – installatie, objecten 
“Laborartorium”, het verwijst naar een 
labo, naar een alchemist, naar een onder-
zoeker. Het verwijst eveneens naar het 
zoeken op zich en naar het onderzoeken 
van ideeën, gedachten en gevoelens in het 
werk van de kunstenaar.

www.claudedendauw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Samira El Khadraoui – foto- en videowerk, 
sculpturale en ruimtelijke installaties 
Mijn werkwijze is in essentie procesmatig. 
Mijn interesse gaat in eerste instantie uit 
naar provisorische, tijdelijke situaties waarin 
beelden kunnen ontstaan. Mijn onderzoek 
wil spontaan zijn, zonder gestuurd te worden 
door een vooraf bepaalde strategie.
Cecilia Jaime – schilderkunst, beeldhouwkunst, 
tekenen, fotografie 
Persoonlijk ervaringen, reizen, grote ver-
anderingen in de wereld, de invloed van de 
media en de technologie zijn reflecties die 

terug te vinden zijn in haar recente werken. 
Ze gebruikt diverse media als tekeningen, 
sculpturen, schilderijen, fotografie  
en video’s om deze ideeën af te beelden.

www.ceciliajaime.com
Arno Lantmeeters – schilderkunst 
Barokke graffiti en ijsberen die proberen  
uit het gebladerte te vallen.

arnolantmeeters.blogspot.com
Lieven Leurs – schilderen 
Maaike Leyn – tekenkunst 
Monumentale houtskooltekeningen op ruw 
linnen.

www.maaikeleyn.com
Fred Pectoor – beeldend kunstenaar 
Mijn creatief archief is uitgebreid en divers,  
net zoals de uitvoering, met name:  
tekeningen, schilderijen, fotografie en mixed 
media. Gerelateerd aan de natuur en de 
mens, (her)geïnterpreteerd en gerecycleerd:  
re-shooted, re-builded, re-constructed, 
re-created, … 

Annelies Van Camp – fotografie en mixed media 
Themes/situations which I manipulate, con-
cern the physical appearance of a certain 
space or even seemingly banal gestures; 
all things we don’t even notice anymore 
because of their banality, things we don’t 
actually ‘perceive’. Things we are supposed 
to know (a priori).

anneliesvancamp.blogspot.com
Nele Van Canneyt – fotografie 
Nele Van Canneyt maakt fotografische 
werken waarbij de vragen die achter haar 
foto’s schuilen even belangrijk zijn als  
de beeldinhoud, kleur en compositie. Haar 
werk toont een sobere, geheimzinnige 
realiteit.

www.nelevancanneyt.com 
http://nelevancanneyt.wordpress.com

Hans Van Hoorebeke/Rosteux – schilderkunst 
… en het onderzoek naar de schilderkunst 
gaat gestaag verder …

www.rosteux.eu

Kinky Star Open Jamsessies  
in de repetitie lokalen van Blok E 
Open jamsessies voor zowel jonge als meer 
ervaren muzikanten. De ervaring van het 
samenspel en het spelplezier staan hierbij 
op de eerste plaats. 

www.kinkystar.be

6 Sophie Van Akenstraat 11 + 13,  
9000 Gent

Vicky Lema – schilderkunst en tekenkunst 
Vicky Lema maakt schilderijen en tekenin-
gen. Ze vertrekt van een fascinatie voor 
vreemde plaatsen en landschappen met 
een zonderlinge sfeer. Subtiel neemt ze 
afstand van deze realiteit om zo haar eigen, 
mogelijk ongekende, ruimtes te creëren. 

www.vickylema.be
Kristof Van Heeschvelde – schilderkunst  
en tekenkunst 
Ik weet van niets.  

SKETCH presenteert  
Zaterdag en zondag doorlopend
 24 hour comics day
Tijdens de Open Ateliers doet SKETCH mee 
aan de 24 hour comics day. Een tiental 
tekenaars gaan de uitdaging aan om op 24 
uur tijd een strip van 24 pagina’s in elkaar te 
boksen! Zaterdagmiddag gaan ze van start, 
met een tas koffie bij de hand, en ze gaan 
de hele nacht door tot zondagochtend.  
Zie live hoe ze te werk gaan, en tel de wal-
len onder hun ogen. Kom de resultaten – 
beïnvloed door liters koffie en een slapeloze 
nacht) bewonderen tijdens het officiële 
toonmoment op zondagnamiddag! Er wordt 
intussen ook live getekend door enkele 
SKETCH artiesten die de voorbije nacht wel 
in hun bed doorbrachten.
SKETCH is een artistiek project dat de 
barrière tussen publiek en kunstenaar door-
breekt en kunstenaars van verschillende 
disciplines samenbrengt om te tekenen op 
een openbare plek. Het gemaakte werk 
wordt verkocht aan zeer betaalbare prijzen. 
Het publiek kan zien hoe een werk tot stand 
komt, en het daarna meteen een plekje 
geven in zijn eigen huis.
 www.sketchweb.be 

Art Cinema OFFoff & Nest presenteren
Zaterdag en zondag 18:30 – 21:00u 
 Jonge Zwervers 
Jonge Zwervers is een free podium voor 
aanstormend audiovisueel talent. Alle 
filmmakers en beeldend kunstenaars, maar 
ook dichters, performers en muzikanten 
die flirten met het audiovisuele kunnen hun 
creatie (in wording) presenteren. Dit prettig 
gestoorde non-format biedt een podium en 
een publiek aan al wie wil experimenteren 
op en rond het witte doek.
Jonge Zwervers is toe aan zijn zesde editie  
en wordt georganiseerd door OFFoff en Nest.
 www.offoff.be  
 www.nestgent.wordpress.com 

DEMOCRAZY presenteert
Zaterdag 21:30u  
 Jürgen De Blonde, aka Köhn
De muziek van Jürgen De Blonde, aka Köhn,  
is een mengeling van pure elektronica, 
popmelodieën, ambientstukken en musique  
concrète. Hij is actief bij de Gentse post-
rockgroep De Portables, maar houdt er ook 
talloze pseudoniemen op na. Onder het 
pseudoniem Köhn (‘keun’ is West-Vlaams 
voor konijn) doet hij aan elektronische 
bricolage-experimenten, als Ed Nolbed 
waagt hij zich aan intimistische lofi, met 
Frambooze maakt hij dromerige popliedjes. 
Voorts schrijft hij muziek voor film, theater 
en hedendaagse dans. Maar altijd staat in 
zijn oeuvre de artistieke uitdaging centraal.
 http://kohn.studiomuscle.com

Zondag 21:30u
 De Winnaar van De Beloften:
 Protection Patrol Pinkerton
Al jaren kent pop- en rockconcours  
De Beloften een uitstekende reputatie in het 
ontdekken van ontluikend talent. Protection 
Patrol Pinkerton won onlangs de hoog-
staande editie 2012 en treedt daarmee in de 
voetsporen van onder andere The Boney 
King Of Knowhere en Intergalactic Lovers. 
Deze jongelui staan pas sinds april 2011 op 
het podium, maar vormen op podium duidelijk 
al een hecht blok. Hun catchy tunes verraden 
een innige liefde voor The Strokes en Arctic 
Monkeys en hun liveact onthult een aan-
stekelijke gestoordheid. Verder halen ze hun 
invloeden naar eigen zeggen uit het weer, 
koffie en gebeurtenissen, zowaar. Hun optre-
den tijdens de Open Ateliers is het eerste van 
een tour door het hele land; een primeur dus!
 www.democrazy.be  
 www.debeloften.be – www.vi.be/ppp

LOODSWEZEN presenteert 
Zaterdag en zondag 22:30u  
 DJ set + live visuals
Van old school breaks en afrikaanse funk 
tot industrial en salsa op trage,  
contemplatieve beelden met grove korrel – 
een interessante wereld.

AVONDPROGRAMMA MEETINGPOINT

Kristof Van Heeschvelde stelt de mens  
en zijn/haar gedachtegoed centraal.

www.vanheeschvelde.be
www.jandhaese.be

PRESTIGE: Nicoline van Stapele nodigt 
enkele NUCLEO-kunstenaars uit
Kunstenaars: Mira Albrecht, Bardthesque, 
Ben Benaouisse, Brantt, Mario De 
Brabandere, Ann Decaestecker, Wim de 
Maat, Olivier Goethals, Stephanie Leblon, 
Maaike Leyn, Stephanie Maeseele, Kristof 
Van Heeschvelde en Nicoline van Stapele.
Het ligt in onze bedoeling een selectie  
binnen de groep NUCLEO kunstenaars te  
maken. Een selectie die gebaseerd is op de 
aard van het werk en het vermoeden dat het  
zou kunnen werken binnen de (beperkte)  
tentoonstellingsruimte van dit oude huis.  
Selecties gebaseerd op leeftijd, “ranking”, 
afkomst (nationaliteit) of sekse interes  - 
seren ons niet. Het huis is heel bijzonder,  
je wandelt er zo de geschiedenis in.
Stempel Kabinet: Handelsreizigers  
in Ideeën, Le Monde Dumas en Philip 
Henderickx
Stempel is een schuinsmarcherend col-
lectief dat middels een niet-kunstkritisch 
tijdschrift, onregelmatige interventies  
en tentoonstellingen in tussenruimtes 
inspirerende kortsluitingen veroorzaakt en 
de creatieve Zeitgeist probeert te vatten.
Stempel Kabinet is een Wunderkammer 
vol originele en nagemaakte kunstwerken, 
over te nemen machines en ondergrondse 
visvijvers.

www.stempelmagazine.be

7 Wolterslaan 50,  
9040 Sint-Amandsberg

Julio C. Lopes – animatiefilm / regie 
‘The Last Bowhead’ van Julio C. Lopes 
is een kortfilm over het laatste en langst 
levende Zoogdier, nl. de Groenlandse 
walvis. De verovering van de zee door de 
mens brengt de soort in gevaar. De kortfilm 
maakt gebruik van live action en anima-
tiefilm. In het atelier kan u de ontwikkeling 
en totstandkoming van de kortfilm komen 
bekijken.

www.studiojulio.com

LOCATIES VERSPREID 
OVER DE STAD

8 Heiveldstraat 96,  
9040 Sint-Amandsberg

Steven Baelen – tekenen & schilderen 
Ik heb een obsessie om de kamers waar ik 
woon en werk voortdurend na te tekenen! 

www.stevenbaelen.hi-ka-sk.be
Mike Carremans – schilderkunst 
Mike Carremans (°1981 Koersel) onderzoekt 
door het medium van de schilderkunst 
de invloed van de afwijkingen binnen 
zijn kleurperceptie op de interpretatie en 
betekenisverschuiving van de beelden die 
hij maakt.

www.duflon-racz.ch/index.php?id=102

9 Slinke Molenstraat 36, 9000 Gent
Pieter Bauters – collage, sculptuur  
en mixed media 
Mijn werk gaat vooral over uiteenhalen en 
weer samenvoegen, het afbreken en weer 
opbouwen. Het ontstaat vanuit de drang  
te ordenen, de nood een logica te ontwar-
ren in de veelheid aan beelden waarmee 
we dagelijks aan een hoog tempo worden 
bestookt.

www.pieterbauters.com

10 Kortrijksesteenweg 719a, 9000 Gent
Samir Boudia – beeldende kunst
Samir Boudia bestudeert het ambigue 
begrip authenticiteit. Hij bevraagt de 
perceptie van onze fysieke omgeving en de 
verwachtingen die we creëren op basis van 
wat we denken te weten. Zijn werk bestaat 
uit disfunctionele reconstructies van banale 
objecten gebruik makend van pretentieloze 
materialen zoals hout, beton … 

samirboudia.blogspot.com
Jana Cordenier – schilderkunst 
“Jana her approach is personal in a 
distanced way. While she is sometimes 
using objects of daily and personal use, 
she does not stress the anecdotic side of it. 
The anecdote is as if it were sealed by the 
painting.” 2012, M.T.
Jolien De Roo – schilderkunst
Ontsproten uit een dagelijkse omgeving 
ontstaat een beeld op het doek. Visuele 
impulsen worden opgevangen en zoeken 
naar manieren om zich aan vormen over  
te geven. Hoe vertalen ze zichzelf passend 
in het kader van een schilderij?

www.jolienderoo.be
MARGE. (Thomas Roelandts & Steven 
Schreurs) – meubelontwerp, architectuur, 
workshops
Twee jonge architecten die met hun ietwat 
sarcastisch oog op zoek gaan naar het 
overstijgen van zuiver formele of functio-
nele oefeningen, om zo op vorm, functie en 
betekenis een geïntegreerd antwoord te 
bieden. Het resultaat zijn ietwat bevreem-
dende, maar steeds relevante meubels, 
workshops en architectuurprojecten.

www.margeprojecten.be

11 Maaltebruggestraat 250,  
9000 Gent

Marie Cloquet – beeldend kunstenaar
In my search for harmony I regularly run 
into complete failure. So far, the interest-
ing point consists in turning failure into 
attractiveness, and work on the constant 
redefinition of periphery and marginality.

www.mariecloquet.com

12 Lucas Munichstraat 76 / 82,  
9000 Gent

CROXHAPOX – experimenteel kunstencentrum  
en receptieve ruimte voor actuele kunst
Mil Ceulemans (BE/Antwerpen) – schilderijen
Bart Vandevijvere (BE/Marke) – schilderijen
Peter Van Hecke (BE/Gent)
Presentatie van TVF art doc cinema
Doorheen de jaren is het project geëvolu-
eerd naar een multidisciplinaire entiteit met 
een eigen inhoudelijke visie en een uiterst 
diverse programmatie. Croxhapox biedt 
ook ruimte voor film, muziek, performance, 

muziek en kunstkritiek en richt zich daarbij 
niet uitsluitend op jonge of minder bekende 
kunstenaars, maar streeft ernaar licht  
te werpen op het belang van het inhoudelijk 
onderzoek.

http://croxhapox.org

13 Onderstraat 26, 9000 Gent
CROXHAPOX – instalraam vlak tegenover  
Pink Flamingo’s
Werk in situ van Reinhard Doubrawa  
(DE/Keulen).

http://croxhapox.org

14 De Pintelaan 379, 9000 Gent
Emiel De Block – beeldhouwen 
Beelden in marmer en brons.

15 Nekkersputstraat 221, 9000 Gent
Stef De Brabander – schilderkunst 
Het schilderen dient om de onbevangen-
heid die we in onze dagelijkse realiteit vaak 
zijn verloren, tijdelijk terug te vinden.  
Het beeld levert een hernieuwde en persoon-
lijke herontdekking op van de wereld. Een 
simpele aanraking met de uniciteit, verwon-
dering en eenvoud van het leven zelf.

www.stefdebrabander.be

16 August Van Bockxstaelestraat 11, 
9050 Ledeberg

Marc De Clercq – fotografie 
India …
Hijras, Indias derde sexe, noch man noch 
vrouw
Fakirs: mystieke soefis
Square landscapes

www.picturetraveler.be

17 Simon de Mirabellostraat 21,  
9000 Gent

Maria Degrève – installatie, performance,  
schilderen, sculpturen, objecten, foto, tekenen
! Atelier enkel open op zaterdag !
Maria Degrève is beeldend kunstenaar en  
performer, ze werkt met verschillende  
media: installaties, foto’s, sculpturen, objec-
ten, schilderijen, video. Haar werk handelt 
over de dualiteit tussen het publieke en 
het private en de verschuiving ertussen. 
Autobiografische elementen worden 
verweven tot fictie. 

www.mariadegreve.be

18 Simon De Mirabellostraat 10,  
9000 Gent

Lucas Devriendt – schilderkunst 
www.galerievandeweghe.be

19 Geitstraat 92, 9000 Gent
Johan Gelper – mixed media 
! Atelier open op zaterdag vanaf 14:00u !
Het werk van Johan Gelper ontwikkelt zich 
vanuit in situ installaties, assemblages 
en tekeningen die de mogelijkheden van 
beweging onderzoeken.

www.johangelper.be

20 Jakob Van Caeneghemstraat 3,  
9000 Gent

Manor Grunewald – schilderkunst, installatie 
Onderzoek binnen het medium schilder-
kunst.

www.manorgrunewald.com
www.fortlaan17.com

21 Wasstraat 86, 9000 Gent
Johan Houthoofd – grafiek, linosneden 

22 Het Koetshuis, Ossenstraat 96A,  
9000 Gent

Veerle De Smet – beelden in polyester  
en keramiek 
Van zodra onze ogen de werkelijkheid met 
één blik omvatten is de wereld een niet van 
onszelf gescheiden organisme. De vormen 
kunnen ingevallen of mislukt lijken, ze heb-
ben iets kwetsbaars doorleefd. De vrijheid 
is te improviseren, het onvoorspelbare 
wordt toegelaten.

www.veerledesmet.be
Wim Vermeulen – mixed media, tekeningen, 
afdrukken, projecties en sculpturaal werk
Al spelend met verscheidene moderne 
media, waarin alles even waardevol is en 
experimenteel, wordt vanuit een krachtig 
zelfportret de breekbare geest blootgelegd: 
beklemmend, verstoord en abstract. Het 
gaat telkens om iemand. Het portret is ech-
ter universeel en diepmenselijk. Iedereen 
mag meekijken …

23 Wolterslaan 16, 9000 Gent
Kunst(h)art vzw – keramiek, grafiek, tekenen  
en schilderen 
Laagdrempelig groepsatelier voor beeldende  
kunst.

www.kunsthartonline.be

24 Maagdestraat 8, 9000 Gent
Sophie Martens – schilderen, beeldhouwen 
Schilderijen en beeldhouwwerken die het 
hebben over mogelijkheden en noodzake-
lijkheden. Die geen antwoorden bieden, 
maar enkel vragen stellen, noodzakelijke 
vragen en hooguit verwijzen naar moge-
lijkheden.

www.sophiemartens.be

25 Botermarkt 2 (oud hotel  
Cour-St-Georges), 9000 Gent

Nest – werkplaats voor beeldende  
en audiovisuele kunsten 
Nest omvat een zeefdrukatelier dat 
fungeert als open atelier en waar ook work-
shops worden gegeven. Verder worden 
individuele ateliers benut door artiesten die 
actief zijn binnen allerhande disciplines.
Kasper Baele toont 2 werken die fragmenten 
omvatten uit zijn toekomstig verhaal mauna.
Lisette De Greeuw vertrekt vanuit repeti-
tieve tekenprocessen die zich ook omzetten 
naar andere media als installatie en video.
Joris De Rycke zoekt de spanningsruimte 
op tussen tekenen en een taal van tekens 
die ontheemd wordt vanuit de vormgeving.
Dieter Durinck: Lo-fi schilderkunst.
Karen Spiessens: houtsnedes, tekeningen 
en schilderijen.
Tom Van Lippevelde: beheer van zeefdruk-
atelier, zijn werk uit zich vooral in de vorm 
van zeefdruk, video en live visuals.
Sander Van Raemdonck: zijn beelden zijn 
architecturale relikwieën, monumenten bij  
leven. Hij houdt zich bezig met het bijproduct  

ZONDAG 21 OkTObER
Doorlopend  SKETCH 
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Winnaar De Beloften:  

Protection Patrol Pinkerton
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

ZATERDAG 20 OkTObER
Doorlopend  SKETCH  
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Jürgen De Blonde 
 aka Köhn
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

18:00 – 19:00u  Feestelijke receptie 
Vanaf 18:00  Chili con carne en ander lekkers door Café De Robot

OPEN ATELIERS #09 GENT
21 & 22 OkTObER ’12

MEETINGPOINT LINDENLEI 38
–   Stadsplannen en fietsen 
–    Koffie en taart  

 door Café De Robot 

150 kunstenaars – 75 ateliers  
10 organisaties – 7 exposities 
35 locaties
ATELIERS OPEN 12:00 – 18:00u

van het hedendaagse bouwen. Zijn werk 
bestaat er uit hierop vat te krijgen.
Mo Vleeshouwers: mengelmoes van pain-
tings voor gelukkige mensen.

26 Kolveniersgang 46, 9000 Gent
Sabine Oosterlynck – video, installatie,  
performance art 
Het bedenken van concepten, het herge-
bruiken van bestaand materiaal en dit in 
een nieuwe context plaatsen, typeert haar 
werk. Regelmatig duiken er fragmentari-
sche handelingen in haar performances en 
video’s op, die ze op een onconventionele 
manier in relatie plaatst met de kijker. 

www.sofragile.wordpress.com

27 Oudburg 18, 9000 Gent
William Phlips – beeldende kunst 
William Phlips (°1953). Beeldend kunste-
naar, scenograaf en ambassadeur van het 
vermoeden. Recuperatie en insijpeling 
van beelden uit andere culturen en van 
brokstukken uit de zelfkant van het leven 
vormen de bron van waaruit hij vertrekt om 
een eigen beeldtaal te creëren.

28 Kraaistraat 11 (2de verdieping),  
9000 Gent

Nayra Martin Reyes – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Pintora y escritora de Santa Cruz de 
Tenerife (ES). My life in Europe contrasts 
with my island roots and creates a glow 
that’s present throughout my work. I’m 
especially fascinated by architecture, land-
scape and Motörhead. Op zondag van harte 
welkom op een spaanse aperitief. 

http://nayramr.blogspot.be

29 Koffiesteeg 2b, 9000 Gent
Ruben Vandeghinste – schilderwerk, tekeningen, 
beeldhouwwerk 
Ruben Vandeghinste verkent in zijn werk 
de grenzen tussen landschap, natuurlijke 
elementen en architectuur en giet dit alles 
in een eigenzinnige beeldende taal.  
In zijn atelier zijn schilderijen, sculpturen  
en tekeningen te bezichtigen. 

www.rubenvandeghinste.be

30 Wasstraat 31, 9000 Gent
Peter Van Hecke – ruimtelijk werk
Ik onderzoek de invloed die een verande-
rende context heeft op de betekenis van 
het kunstwerk en de toeschouwer. In deze 
zoektocht onderzoek ik eveneens de gren-
zen van de verschillende disciplines.

http://petervanhecke.blogspot.com

31 Kongostraat 94, 9000 Gent
Hilde Van Wambeke – schilderkunst 

32 Scheldestraat 145,  
9040 Sint-Amandsberg

Leen Van Tichelen – tekenen, collages, schilderen 
Caroline Vincart – fotografie, video 
Ik kader mijn werk daar waar het de gren-
zen van het vertelbare raakt of overschrijdt. 
Gefascineerd door het schemergebied 

waar niets is wat het lijkt. Landschappen 
als sommaties van vormen en lijnen.

www.carolinevincart.be

33 Bouwmeestersstraat 46  
(op de hoek met Klinkkouterstraat),  
9040 Sint-Amandsberg

Boutique Vizique vzw 
STONE SOUP: kunst in de publieke ruimte, 
public lightboxproject 
Kunstenaars: Leslie Shows en Tinka Pittoors.
STONE SOUP is een platform voor heden-
daagse kunst in de publieke ruimte. In een 
lichtbak in de wijk Dampoort-Heirnis wor-
den kunstenaars uitgenodigd om hun werk 
te presenteren in een ‘verlichte vierkante 
meter’. Elke 6 maanden wordt er een nieuw 
beeld in de dubbelzijdige lichtbak aange-
bracht, telkens als antwoord op het vorige. 
Op die manier ontstaat er een onmiddellijke 
dialoog tussen de uitgenodigde kunste-
naars en ontwikkelt er zich een verhaal in 
de loop van de tijd. Met deze interventies 
willen we de buurt confronteren met minder 
alledaagse impressies uit de wereld die we 
wel kennen maar niet altijd zien.

www.boutiquevizique.com/stonesoup

34 Nieuwevaart 118D / 201-204,  
9000 Gent

Het Vogelnest vzw – multidisciplinair 
Kunstenaarswerkplaats en tentoonstellings-
ruimte het vogelnest vzw – ecologische 
broedplaats voor cultuur.

www.hetvogelnest.be
www.facebook.com/het vogelnest vzw 

Stien Bekaert: grafiek
Steven De Jonge: multidisciplinair
Jochen Samson: schilderkunst,  
restauratie en conservatie schilderijen
Marinette Vande Vyvere: mixed media, 
ruimtelijke sculptuur
Stephen Verstraete: installatie, audio, 
architectuur en performance
Céline Vyncke: meubelstoffering

35 Ekkergemstraat 197 / 199,  
9000 Gent

Koen Vromman – audiovisuele aangelegenheden 
(Oezbekistaans Filmfonds) en internationale wijkTV 
‘TV Ekkergem’ 
TV Ekkergem is de eerste internationale 
wijkTV en zendt uit vanuit Ekkergem  
en diens zusterstad New York. De eerste 
zender ook zonder BV’s noch autocues.  
TV Ekkergem stelt enkele van zijn 
Ekkergemse opnamestudio’s open, met 
meteen ook mogelijkheid tot audities.

www.tvekkergem.be

WWW.NUCLEO.BE
INFO@NUCLEO.BE
T 09 329 50 52

Alle informatie over  
programma en deelnemers:
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LOCATIES NUCLEO

1 MEETINGPOINT: VOORMALIG KTA  
Lindenlei 38, 9000 Gent

Mira Albrecht – beeldende kunst
Naast het aspect ruimte, speelt het medium 
textiel een belangrijke rol in mijn werk.  
Niet meteen als toepassing, maar vooral als 
materiaal. Ik ga er op een autonome manier 
mee om, maar hecht wel veel waarde  
aan de handenarbeid die met verschillende 
textiele technieken gepaard gaat.
Ben Benaouisse – o.a. installatie, mixed media, 
performance, …
Ben Benaouisse ontwikkelt een beeldend 
werk dat vertrekt van het principe van de 
toe-eigening. Hij stelt zich de vraag wat hij 
als kunstenaar nog kan toevoegen aan alles 
wat al is gedaan in de kunsten en zoekt 
voortdurend een houding t.o.v. van het “hier 
en nu”. Vanuit een bescheidenheid neemt 
hij de positie in van de dwerg t.o.v. de reus.
Jean-marie Bytebier – schilderkunst 
Bytebier schildert en herschildert zijn 
doeken tot er niets meer overblijft dat niet 
volkomen noodzakelijk is. Maar door het 
overbodige weg te laten opent hij een 
oneindigheid binnen het beeld.

www.bytebierjeanmarie.be
Hannelore Celen – schilderkunst
Banale voorwerpen lijken tot leven te 
komen en leiden tot bevreemdende scena-
rio’s. Haar schilderijen en tekeningen tonen 
ons mensen, dieren en objecten die in 
elkaar smelten tot amorfe gestaltes.
Marie-Laure Delaby – beeldende kunst (foto, 
schilderij, digitale media, installatie) 
Combining painting, photography, digital 
media and light with installations or public 
interventions, the work of Marie-Laure 
Delaby explores urban environments in  
order to reveal their states of disconnection.

http://disconnectedmacha.wordpress.com
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Juan Duque – installation art 
Mostly working on ‘site specific’ installations 
I would like to question how the condition of 
constant displacement allows me to inhabit 
multiple worlds, multiple places, multiple 
borders and multiple temporalities simulta-
neously and reflect this constant physical 
and cultural re-positioning onto my work.

www.betweencorners.eu
Leo Gabin (Lieven Deconinck, Gaetan 
Begerem en Robin De Vooght) – schilderij, 
video, sculptuur 

www.leogabin.com 
www.peresprojects.com

Olivier Goethals – beeldende kunst 
Lezen van & omgaan met context. Ruimte 
als neerslag van tijd. Bouwen is verbouwen.

www.facebook.com/ogoethals
Wannes Goetschalckx – beeldende kunsten 
Inkeri Harri – installatie, fotografie 
By diversion and game, Inkeri Harri moves 
objects, as well as social conventions, 
towards a form of disillusioned poetry.

www.inkeriharri.blogspot.com
Fabian Hesse – situations and material 
I am interested in the changes occurring 
through the process of digitalisation, and the 
challenges it creates to our definition and 
understanding of human being, life and soci-
etal organisation. My examinations are hap-
pening with sculptural matters and in spatial 
or social situations. During Open Studios the 
visitors are invited to access / to encounter 
the current status of the explorations.

www.fabianhesse.com
Since 2012, NUCLEO operates at an 
international level in the form of exchange 
programs. Our first partner is visual arts 
organization Platform3 from Munich.  
Last winter, NUCLEO artist Juan Duque was 
their guest. Currently, NUCLEO is receiving 
Fabian Hesse for 3 months. The results  
of this residency will be made public in late 
November.

www.platform3.de
Niels Ketelers – schilderkunst 
Mijn werk is ‘Ritme’. Ik gebruik op construc-
tivistische wijze de schilderkundige fun-
damenten, en ik benadruk het sculpturale. 
Tevens is ritmiek het vaste element in mijn 
werk, net zoals dat ook in muziek het meest 
essentiële is. Muziek is mijn grote obsessie 
omwille van de rechtstreekse emotionele 
impact.

www.nielsketelers.be
Valery Konevin – schilderkunst, fotografie 
Primary objects of the mind.
Marjolein Labeeû – schilderkunst 
Het uitgangspunt van mijn werk is ‘herin-
nering’. Een spoor, een afdruk van leven, 
gedachten en herinneringen die krampach-
tig worden vastgehouden, maar toch verva-
gen. De fascinatie, het blijven en vergaan, 
de tijd, de nostalgie, het onderzoek.

www.marjoleinlabeeu.be
Lieven Lefere – fotografie 
Ik werk rond de verhouding tussen fotogra-
fie en werkelijkheid. Met een focus op het 
aspect van controle en de oefening.

www.lievenlefere.net
Diederick Nuyttens – schilderkunst, video 
“Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux 
dents.” – Monsieur Teste –

http://vimeo.com/diedericknuyttens
Koen Pattyn – schilderkunst 
Mijn werk gaat over perfectie en de her-
kenning van een mensenhart in alles wat 
het niet is.

www.koenpattyn.com
Virginie Schreyen – fotografie 
‘Portretten’ als een poging de aanwezigheid 
van het ‘subject’ in beeld te brengen.
SKETCH – 24 hour comics day
Een tiental tekenaars gaan de uitdaging aan 
om op 24 uur tijd een strip van 24 pagina’s in 

elkaar te boksen! Zaterdagmiddag gaan ze 
van start en ze tekenen de hele nacht door 
tot de volgende ochtend. Hun voortbreng-
sels zijn zondagnamiddag te bewonderen.

www.sketchweb.be
Simon van Parys – beeldhouwkunst 

www.simonvanparys.be
Kobe Wens – fotografie, video 
Iemand kucht, een auto stopt en iets verder 
valt iets terwijl net twee mensen elkaar 
kruisen. Opnames van eigenaardige stukjes 
werkelijkheid met barsten.

www.flickr.com/photos/kobeportfolio
www.vimeo.com/kobewens

2 INFIRMERIE /  
Lange Violette straat 237,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Art Cinema OFFoff – vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film /drankgelegenheid
Expositie met werk van Katrien Paulussen, 
Jonas Callaert en Kristof Lemmens.
OFFoff is een vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film. De prota-
gonisten van de avant-garde film worden er 
getoetst aan de audiovisuele creaties van 
aanstormend talent. Hierbij wordt resoluut 
gekozen voor werken die getuigen van  
een onderzoekende of deviante houding ten 
aan zien van het filmmedium in al zijn vor-
men. Zo is het witte doek van OFFoff altijd 
een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
cinefielen.

www.offoff.be
Hugo Azcuy Castillo – schilderen 
Ik wil door mijn werk in het innerlijk van de 
dingen doordringen, de geest tonen van  
al wat leeft en is, zichtbaar en onzichtbaar, 
wat beneden is en wat boven, en de toe-
schouwer uitnodigen om op deze reis met 
mij mee te gaan.
Wim de Maat – video 
‘ver reizen’

www.wimdemaat.com
Nicoline van Stapele – all-round
‘A satisfaction survey in eleven steps’, 
studio installation, 2012

www.nicolinevanstapele.com

3 BEGGA CONVENT / 
Lange Violette straat 239 
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Mario Cauwels – schilderkunst, mixed media  
en installaties 

www.mariocauwels.be
Saar De Buysere – tekenen, zeefdruk,  
mixed media
Is een reproductie voldoende om er  
ten volle van te genieten of heeft men de 
voorkeur aan de werkelijke ervaring?

www.generalflowers.be
Frank Depoorter – beeldende kunst 
De/een herinnerende en verbeelde ruimte  
– Le promenade d’image

www.depoorterrabaut.be
Isa D’hondt – schilderen
Ik schilder voornamelijk constructies en 
ruimten, vertrekkende vanuit mijn foto’s, en 
probeer hier het bevreemdende te bena-
drukken. Daarnaast maak ik gemonteerde 
beschilderde prints.

 www.isadhondt.be
Elise Lepage – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Schilderijen en tekeningen
Dieter Ohler – schrijven, tekenen, installaties, 
foto’s
Zelf denken is interessanter dan de uitleg 
die een kunstenaar aan zijn werk probeert 
te geven. Dan is er tenminste één van de 
twee die denkt. Geen interpretatie is juist. 
Geen interpretatie is verkeerd. Alles is 
gruwel alles is poëzie

 http://dieterohler.blogspot.be
Lore Rabaut – beeldend kunstenaar 
Als mijn bestaan een bouwsel is, dan  
ben ik geen architect maar een dokter die 
dagelijks talloze kamers bezoekt.

www.depoorterrabaut.be
Jeremy Swinnen – mixed media 
Sculpturen die de toeschouwer een 
mogelijkheid geven om een emotie, gevoel, 
herinnering te beleven vanuit zijn eigen 
leefwereld.

4 CONVENT HUYSHOVE /  
Lange Violettestraat 231,  
Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen, 9000 Gent

Lot Balbaert – schilderkunst 
Studie van een Stoelendans

www.balbaertlot.daportfolio.com
Patrick Benedictus – schilderen 
Ik hoop dat mijn schilderijen de toeschouwer  
van zijn of haar “dagdagelijksheid”  
ontdoen en dat ze even volledig opgezogen 
worden in het beeld. 

www.patrickbenedictus.be
Bougie (vzw) – multidisciplinair projecthuis
Bougie werkt met diversie organisaties en 
kunstenaars aan eigen projecten en/of  
in opdracht. Momenteel werken we aan het 
installatieparcours Art Consultancy Office 
in samenwerking met S.M.A.K.

 www.bougievzw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Elise Eeraerts + Roberto Aparicio Ronda  
– sculptuur, installatie en architectuur
Wij maken ruimtelijk werk dat vaak ook 
site-specific is. 

www.elise-eeraerts.be
Tessa Groenewoud – mixed media 
Fixatie, verdeling, reconstructie

www.tessagroenewoud.nl
Philip Henderickx – schilder, installaties 
Het beeldend werk van Philip Henderickx 
presenteert zich als een zoektocht naar het 
punt waarop een bepaalde realiteit in haar 
tegendeel omslaat en er zich een andere, 
mogelijke werkelijkheid aandient. Het punt 

dus waarop de ene voor de andere realiteit 
wordt verruild, waarbij die laatste ons 
enigszins vraagwekkend en verontrustend 
toeschijnt.

www.philiphenderickx.be 
http://galeriedebuck.be

Duncan Speakman – performance / sound 
Duncan is a director of the artist collective 
Circumstance. Circumstance create cine-
matic experiences in different forms, from 
mass participation performances to intimate 
in-ear stories, from books to installations. 
They take melancholy and romance and 
wrap it up in the politics of mobile technol-
ogy and public space. 
Currently showing work at Electrified at 
Vooruit until November the 4th.

http://productofcircumstance.com
Giannina Urmeneta Ottiker – fotografie 
! Atelier enkel open op zaterdag !
Giannina toont intrigerende fragmenten uit 
haar directe omgeving. De verstilling in haar 

landschappen en het stilzwijgen van haar per-
sonages brengen een afwezigheid in beeld.

www.guo.be
Hanna Waelput – tekenen 
Vandaag is er een tekening en morgen 
misschien ook.

hannawaelput.blogspot.com

5 LEOPOLDSKAZERNE BLOK E / 
Kattenberg 4, 9000 Gent

Brantt – schilder- en beeldhouwkunst 
Work in progress

www.brantt.be
Katelijne De Corte – teken- en schilderkunst 
De routine van het tekenen en de poëzie 
van de lijn, de zoektocht naar herhaling  
– een weg ergens tussen mimesis  
en symbiose, hoeveel ander heb je nodig 
om jezelf te definiëren – hoeveel kader  
om vrijheid te ervaren?

www.katelijnedecorte.be

Claude Dendauw – installatie, objecten 
“Laborartorium”, het verwijst naar een 
labo, naar een alchemist, naar een onder-
zoeker. Het verwijst eveneens naar het 
zoeken op zich en naar het onderzoeken 
van ideeën, gedachten en gevoelens in het 
werk van de kunstenaar.

www.claudedendauw.be
Claude Dendauw – Lipstick Messages
Samira El Khadraoui – foto- en videowerk, 
sculpturale en ruimtelijke installaties 
Mijn werkwijze is in essentie procesmatig. 
Mijn interesse gaat in eerste instantie uit 
naar provisorische, tijdelijke situaties waarin 
beelden kunnen ontstaan. Mijn onderzoek 
wil spontaan zijn, zonder gestuurd te worden 
door een vooraf bepaalde strategie.
Cecilia Jaime – schilderkunst, beeldhouwkunst, 
tekenen, fotografie 
Persoonlijk ervaringen, reizen, grote ver-
anderingen in de wereld, de invloed van de 
media en de technologie zijn reflecties die 

terug te vinden zijn in haar recente werken. 
Ze gebruikt diverse media als tekeningen, 
sculpturen, schilderijen, fotografie  
en video’s om deze ideeën af te beelden.

www.ceciliajaime.com
Arno Lantmeeters – schilderkunst 
Barokke graffiti en ijsberen die proberen  
uit het gebladerte te vallen.

arnolantmeeters.blogspot.com
Lieven Leurs – schilderen 
Maaike Leyn – tekenkunst 
Monumentale houtskooltekeningen op ruw 
linnen.

www.maaikeleyn.com
Fred Pectoor – beeldend kunstenaar 
Mijn creatief archief is uitgebreid en divers,  
net zoals de uitvoering, met name:  
tekeningen, schilderijen, fotografie en mixed 
media. Gerelateerd aan de natuur en de 
mens, (her)geïnterpreteerd en gerecycleerd:  
re-shooted, re-builded, re-constructed, 
re-created, … 

Annelies Van Camp – fotografie en mixed media 
Themes/situations which I manipulate, con-
cern the physical appearance of a certain 
space or even seemingly banal gestures; 
all things we don’t even notice anymore 
because of their banality, things we don’t 
actually ‘perceive’. Things we are supposed 
to know (a priori).

anneliesvancamp.blogspot.com
Nele Van Canneyt – fotografie 
Nele Van Canneyt maakt fotografische 
werken waarbij de vragen die achter haar 
foto’s schuilen even belangrijk zijn als  
de beeldinhoud, kleur en compositie. Haar 
werk toont een sobere, geheimzinnige 
realiteit.

www.nelevancanneyt.com 
http://nelevancanneyt.wordpress.com

Hans Van Hoorebeke/Rosteux – schilderkunst 
… en het onderzoek naar de schilderkunst 
gaat gestaag verder …

www.rosteux.eu

Kinky Star Open Jamsessies  
in de repetitie lokalen van Blok E 
Open jamsessies voor zowel jonge als meer 
ervaren muzikanten. De ervaring van het 
samenspel en het spelplezier staan hierbij 
op de eerste plaats. 

www.kinkystar.be

6 Sophie Van Akenstraat 11 + 13,  
9000 Gent

Vicky Lema – schilderkunst en tekenkunst 
Vicky Lema maakt schilderijen en tekenin-
gen. Ze vertrekt van een fascinatie voor 
vreemde plaatsen en landschappen met 
een zonderlinge sfeer. Subtiel neemt ze 
afstand van deze realiteit om zo haar eigen, 
mogelijk ongekende, ruimtes te creëren. 

www.vickylema.be
Kristof Van Heeschvelde – schilderkunst  
en tekenkunst 
Ik weet van niets.  

SKETCH presenteert  
Zaterdag en zondag doorlopend
 24 hour comics day
Tijdens de Open Ateliers doet SKETCH mee 
aan de 24 hour comics day. Een tiental 
tekenaars gaan de uitdaging aan om op 24 
uur tijd een strip van 24 pagina’s in elkaar te 
boksen! Zaterdagmiddag gaan ze van start, 
met een tas koffie bij de hand, en ze gaan 
de hele nacht door tot zondagochtend.  
Zie live hoe ze te werk gaan, en tel de wal-
len onder hun ogen. Kom de resultaten – 
beïnvloed door liters koffie en een slapeloze 
nacht) bewonderen tijdens het officiële 
toonmoment op zondagnamiddag! Er wordt 
intussen ook live getekend door enkele 
SKETCH artiesten die de voorbije nacht wel 
in hun bed doorbrachten.
SKETCH is een artistiek project dat de 
barrière tussen publiek en kunstenaar door-
breekt en kunstenaars van verschillende 
disciplines samenbrengt om te tekenen op 
een openbare plek. Het gemaakte werk 
wordt verkocht aan zeer betaalbare prijzen. 
Het publiek kan zien hoe een werk tot stand 
komt, en het daarna meteen een plekje 
geven in zijn eigen huis.
 www.sketchweb.be 

Art Cinema OFFoff & Nest presenteren
Zaterdag en zondag 18:30 – 21:00u 
 Jonge Zwervers 
Jonge Zwervers is een free podium voor 
aanstormend audiovisueel talent. Alle 
filmmakers en beeldend kunstenaars, maar 
ook dichters, performers en muzikanten 
die flirten met het audiovisuele kunnen hun 
creatie (in wording) presenteren. Dit prettig 
gestoorde non-format biedt een podium en 
een publiek aan al wie wil experimenteren 
op en rond het witte doek.
Jonge Zwervers is toe aan zijn zesde editie  
en wordt georganiseerd door OFFoff en Nest.
 www.offoff.be  
 www.nestgent.wordpress.com 

DEMOCRAZY presenteert
Zaterdag 21:30u  
 Jürgen De Blonde, aka Köhn
De muziek van Jürgen De Blonde, aka Köhn,  
is een mengeling van pure elektronica, 
popmelodieën, ambientstukken en musique  
concrète. Hij is actief bij de Gentse post-
rockgroep De Portables, maar houdt er ook 
talloze pseudoniemen op na. Onder het 
pseudoniem Köhn (‘keun’ is West-Vlaams 
voor konijn) doet hij aan elektronische 
bricolage-experimenten, als Ed Nolbed 
waagt hij zich aan intimistische lofi, met 
Frambooze maakt hij dromerige popliedjes. 
Voorts schrijft hij muziek voor film, theater 
en hedendaagse dans. Maar altijd staat in 
zijn oeuvre de artistieke uitdaging centraal.
 http://kohn.studiomuscle.com

Zondag 21:30u
 De Winnaar van De Beloften:
 Protection Patrol Pinkerton
Al jaren kent pop- en rockconcours  
De Beloften een uitstekende reputatie in het 
ontdekken van ontluikend talent. Protection 
Patrol Pinkerton won onlangs de hoog-
staande editie 2012 en treedt daarmee in de 
voetsporen van onder andere The Boney 
King Of Knowhere en Intergalactic Lovers. 
Deze jongelui staan pas sinds april 2011 op 
het podium, maar vormen op podium duidelijk 
al een hecht blok. Hun catchy tunes verraden 
een innige liefde voor The Strokes en Arctic 
Monkeys en hun liveact onthult een aan-
stekelijke gestoordheid. Verder halen ze hun 
invloeden naar eigen zeggen uit het weer, 
koffie en gebeurtenissen, zowaar. Hun optre-
den tijdens de Open Ateliers is het eerste van 
een tour door het hele land; een primeur dus!
 www.democrazy.be  
 www.debeloften.be – www.vi.be/ppp

LOODSWEZEN presenteert 
Zaterdag en zondag 22:30u  
 DJ set + live visuals
Van old school breaks en afrikaanse funk 
tot industrial en salsa op trage,  
contemplatieve beelden met grove korrel – 
een interessante wereld.

AVONDPROGRAMMA MEETINGPOINT

Kristof Van Heeschvelde stelt de mens  
en zijn/haar gedachtegoed centraal.

www.vanheeschvelde.be
www.jandhaese.be

PRESTIGE: Nicoline van Stapele nodigt 
enkele NUCLEO-kunstenaars uit
Kunstenaars: Mira Albrecht, Bardthesque, 
Ben Benaouisse, Brantt, Mario De 
Brabandere, Ann Decaestecker, Wim de 
Maat, Olivier Goethals, Stephanie Leblon, 
Maaike Leyn, Stephanie Maeseele, Kristof 
Van Heeschvelde en Nicoline van Stapele.
Het ligt in onze bedoeling een selectie  
binnen de groep NUCLEO kunstenaars te  
maken. Een selectie die gebaseerd is op de 
aard van het werk en het vermoeden dat het  
zou kunnen werken binnen de (beperkte)  
tentoonstellingsruimte van dit oude huis.  
Selecties gebaseerd op leeftijd, “ranking”, 
afkomst (nationaliteit) of sekse interes  - 
seren ons niet. Het huis is heel bijzonder,  
je wandelt er zo de geschiedenis in.
Stempel Kabinet: Handelsreizigers  
in Ideeën, Le Monde Dumas en Philip 
Henderickx
Stempel is een schuinsmarcherend col-
lectief dat middels een niet-kunstkritisch 
tijdschrift, onregelmatige interventies  
en tentoonstellingen in tussenruimtes 
inspirerende kortsluitingen veroorzaakt en 
de creatieve Zeitgeist probeert te vatten.
Stempel Kabinet is een Wunderkammer 
vol originele en nagemaakte kunstwerken, 
over te nemen machines en ondergrondse 
visvijvers.

www.stempelmagazine.be

7 Wolterslaan 50,  
9040 Sint-Amandsberg

Julio C. Lopes – animatiefilm / regie 
‘The Last Bowhead’ van Julio C. Lopes 
is een kortfilm over het laatste en langst 
levende Zoogdier, nl. de Groenlandse 
walvis. De verovering van de zee door de 
mens brengt de soort in gevaar. De kortfilm 
maakt gebruik van live action en anima-
tiefilm. In het atelier kan u de ontwikkeling 
en totstandkoming van de kortfilm komen 
bekijken.

www.studiojulio.com

LOCATIES VERSPREID 
OVER DE STAD

8 Heiveldstraat 96,  
9040 Sint-Amandsberg

Steven Baelen – tekenen & schilderen 
Ik heb een obsessie om de kamers waar ik 
woon en werk voortdurend na te tekenen! 

www.stevenbaelen.hi-ka-sk.be
Mike Carremans – schilderkunst 
Mike Carremans (°1981 Koersel) onderzoekt 
door het medium van de schilderkunst 
de invloed van de afwijkingen binnen 
zijn kleurperceptie op de interpretatie en 
betekenisverschuiving van de beelden die 
hij maakt.

www.duflon-racz.ch/index.php?id=102

9 Slinke Molenstraat 36, 9000 Gent
Pieter Bauters – collage, sculptuur  
en mixed media 
Mijn werk gaat vooral over uiteenhalen en 
weer samenvoegen, het afbreken en weer 
opbouwen. Het ontstaat vanuit de drang  
te ordenen, de nood een logica te ontwar-
ren in de veelheid aan beelden waarmee 
we dagelijks aan een hoog tempo worden 
bestookt.

www.pieterbauters.com

10 Kortrijksesteenweg 719a, 9000 Gent
Samir Boudia – beeldende kunst
Samir Boudia bestudeert het ambigue 
begrip authenticiteit. Hij bevraagt de 
perceptie van onze fysieke omgeving en de 
verwachtingen die we creëren op basis van 
wat we denken te weten. Zijn werk bestaat 
uit disfunctionele reconstructies van banale 
objecten gebruik makend van pretentieloze 
materialen zoals hout, beton … 

samirboudia.blogspot.com
Jana Cordenier – schilderkunst 
“Jana her approach is personal in a 
distanced way. While she is sometimes 
using objects of daily and personal use, 
she does not stress the anecdotic side of it. 
The anecdote is as if it were sealed by the 
painting.” 2012, M.T.
Jolien De Roo – schilderkunst
Ontsproten uit een dagelijkse omgeving 
ontstaat een beeld op het doek. Visuele 
impulsen worden opgevangen en zoeken 
naar manieren om zich aan vormen over  
te geven. Hoe vertalen ze zichzelf passend 
in het kader van een schilderij?

www.jolienderoo.be
MARGE. (Thomas Roelandts & Steven 
Schreurs) – meubelontwerp, architectuur, 
workshops
Twee jonge architecten die met hun ietwat 
sarcastisch oog op zoek gaan naar het 
overstijgen van zuiver formele of functio-
nele oefeningen, om zo op vorm, functie en 
betekenis een geïntegreerd antwoord te 
bieden. Het resultaat zijn ietwat bevreem-
dende, maar steeds relevante meubels, 
workshops en architectuurprojecten.

www.margeprojecten.be

11 Maaltebruggestraat 250,  
9000 Gent

Marie Cloquet – beeldend kunstenaar
In my search for harmony I regularly run 
into complete failure. So far, the interest-
ing point consists in turning failure into 
attractiveness, and work on the constant 
redefinition of periphery and marginality.

www.mariecloquet.com

12 Lucas Munichstraat 76 / 82,  
9000 Gent

CROXHAPOX – experimenteel kunstencentrum  
en receptieve ruimte voor actuele kunst
Mil Ceulemans (BE/Antwerpen) – schilderijen
Bart Vandevijvere (BE/Marke) – schilderijen
Peter Van Hecke (BE/Gent)
Presentatie van TVF art doc cinema
Doorheen de jaren is het project geëvolu-
eerd naar een multidisciplinaire entiteit met 
een eigen inhoudelijke visie en een uiterst 
diverse programmatie. Croxhapox biedt 
ook ruimte voor film, muziek, performance, 

muziek en kunstkritiek en richt zich daarbij 
niet uitsluitend op jonge of minder bekende 
kunstenaars, maar streeft ernaar licht  
te werpen op het belang van het inhoudelijk 
onderzoek.

http://croxhapox.org

13 Onderstraat 26, 9000 Gent
CROXHAPOX – instalraam vlak tegenover  
Pink Flamingo’s
Werk in situ van Reinhard Doubrawa  
(DE/Keulen).

http://croxhapox.org

14 De Pintelaan 379, 9000 Gent
Emiel De Block – beeldhouwen 
Beelden in marmer en brons.

15 Nekkersputstraat 221, 9000 Gent
Stef De Brabander – schilderkunst 
Het schilderen dient om de onbevangen-
heid die we in onze dagelijkse realiteit vaak 
zijn verloren, tijdelijk terug te vinden.  
Het beeld levert een hernieuwde en persoon-
lijke herontdekking op van de wereld. Een 
simpele aanraking met de uniciteit, verwon-
dering en eenvoud van het leven zelf.

www.stefdebrabander.be

16 August Van Bockxstaelestraat 11, 
9050 Ledeberg

Marc De Clercq – fotografie 
India …
Hijras, Indias derde sexe, noch man noch 
vrouw
Fakirs: mystieke soefis
Square landscapes

www.picturetraveler.be

17 Simon de Mirabellostraat 21,  
9000 Gent

Maria Degrève – installatie, performance,  
schilderen, sculpturen, objecten, foto, tekenen
! Atelier enkel open op zaterdag !
Maria Degrève is beeldend kunstenaar en  
performer, ze werkt met verschillende  
media: installaties, foto’s, sculpturen, objec-
ten, schilderijen, video. Haar werk handelt 
over de dualiteit tussen het publieke en 
het private en de verschuiving ertussen. 
Autobiografische elementen worden 
verweven tot fictie. 

www.mariadegreve.be

18 Simon De Mirabellostraat 10,  
9000 Gent

Lucas Devriendt – schilderkunst 
www.galerievandeweghe.be

19 Geitstraat 92, 9000 Gent
Johan Gelper – mixed media 
! Atelier open op zaterdag vanaf 14:00u !
Het werk van Johan Gelper ontwikkelt zich 
vanuit in situ installaties, assemblages 
en tekeningen die de mogelijkheden van 
beweging onderzoeken.

www.johangelper.be

20 Jakob Van Caeneghemstraat 3,  
9000 Gent

Manor Grunewald – schilderkunst, installatie 
Onderzoek binnen het medium schilder-
kunst.

www.manorgrunewald.com
www.fortlaan17.com

21 Wasstraat 86, 9000 Gent
Johan Houthoofd – grafiek, linosneden 

22 Het Koetshuis, Ossenstraat 96A,  
9000 Gent

Veerle De Smet – beelden in polyester  
en keramiek 
Van zodra onze ogen de werkelijkheid met 
één blik omvatten is de wereld een niet van 
onszelf gescheiden organisme. De vormen 
kunnen ingevallen of mislukt lijken, ze heb-
ben iets kwetsbaars doorleefd. De vrijheid 
is te improviseren, het onvoorspelbare 
wordt toegelaten.

www.veerledesmet.be
Wim Vermeulen – mixed media, tekeningen, 
afdrukken, projecties en sculpturaal werk
Al spelend met verscheidene moderne 
media, waarin alles even waardevol is en 
experimenteel, wordt vanuit een krachtig 
zelfportret de breekbare geest blootgelegd: 
beklemmend, verstoord en abstract. Het 
gaat telkens om iemand. Het portret is ech-
ter universeel en diepmenselijk. Iedereen 
mag meekijken …

23 Wolterslaan 16, 9000 Gent
Kunst(h)art vzw – keramiek, grafiek, tekenen  
en schilderen 
Laagdrempelig groepsatelier voor beeldende  
kunst.

www.kunsthartonline.be

24 Maagdestraat 8, 9000 Gent
Sophie Martens – schilderen, beeldhouwen 
Schilderijen en beeldhouwwerken die het 
hebben over mogelijkheden en noodzake-
lijkheden. Die geen antwoorden bieden, 
maar enkel vragen stellen, noodzakelijke 
vragen en hooguit verwijzen naar moge-
lijkheden.

www.sophiemartens.be

25 Botermarkt 2 (oud hotel  
Cour-St-Georges), 9000 Gent

Nest – werkplaats voor beeldende  
en audiovisuele kunsten 
Nest omvat een zeefdrukatelier dat 
fungeert als open atelier en waar ook work-
shops worden gegeven. Verder worden 
individuele ateliers benut door artiesten die 
actief zijn binnen allerhande disciplines.
Kasper Baele toont 2 werken die fragmenten 
omvatten uit zijn toekomstig verhaal mauna.
Lisette De Greeuw vertrekt vanuit repeti-
tieve tekenprocessen die zich ook omzetten 
naar andere media als installatie en video.
Joris De Rycke zoekt de spanningsruimte 
op tussen tekenen en een taal van tekens 
die ontheemd wordt vanuit de vormgeving.
Dieter Durinck: Lo-fi schilderkunst.
Karen Spiessens: houtsnedes, tekeningen 
en schilderijen.
Tom Van Lippevelde: beheer van zeefdruk-
atelier, zijn werk uit zich vooral in de vorm 
van zeefdruk, video en live visuals.
Sander Van Raemdonck: zijn beelden zijn 
architecturale relikwieën, monumenten bij  
leven. Hij houdt zich bezig met het bijproduct  

ZONDAG 21 OkTObER
Doorlopend  SKETCH 
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Winnaar De Beloften:  

Protection Patrol Pinkerton
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

ZATERDAG 20 OkTObER
Doorlopend  SKETCH  
 24 hour comics day
18:30 – 21:00u  Jonge Zwervers
21:30u  Jürgen De Blonde 
 aka Köhn
22:30u  DJ set + live visuals: 
 Loodswezen

18:00 – 19:00u  Feestelijke receptie 
Vanaf 18:00  Chili con carne en ander lekkers door Café De Robot

OPEN ATELIERS #09 GENT
21 & 22 OkTObER ’12

MEETINGPOINT LINDENLEI 38
–   Stadsplannen en fietsen 
–    Koffie en taart  

 door Café De Robot 

150 kunstenaars – 75 ateliers  
10 organisaties – 7 exposities 
35 locaties
ATELIERS OPEN 12:00 – 18:00u

van het hedendaagse bouwen. Zijn werk 
bestaat er uit hierop vat te krijgen.
Mo Vleeshouwers: mengelmoes van pain-
tings voor gelukkige mensen.

26 Kolveniersgang 46, 9000 Gent
Sabine Oosterlynck – video, installatie,  
performance art 
Het bedenken van concepten, het herge-
bruiken van bestaand materiaal en dit in 
een nieuwe context plaatsen, typeert haar 
werk. Regelmatig duiken er fragmentari-
sche handelingen in haar performances en 
video’s op, die ze op een onconventionele 
manier in relatie plaatst met de kijker. 

www.sofragile.wordpress.com

27 Oudburg 18, 9000 Gent
William Phlips – beeldende kunst 
William Phlips (°1953). Beeldend kunste-
naar, scenograaf en ambassadeur van het 
vermoeden. Recuperatie en insijpeling 
van beelden uit andere culturen en van 
brokstukken uit de zelfkant van het leven 
vormen de bron van waaruit hij vertrekt om 
een eigen beeldtaal te creëren.

28 Kraaistraat 11 (2de verdieping),  
9000 Gent

Nayra Martin Reyes – schilderkunst 
! Atelier enkel open op zondag !
Pintora y escritora de Santa Cruz de 
Tenerife (ES). My life in Europe contrasts 
with my island roots and creates a glow 
that’s present throughout my work. I’m 
especially fascinated by architecture, land-
scape and Motörhead. Op zondag van harte 
welkom op een spaanse aperitief. 

http://nayramr.blogspot.be

29 Koffiesteeg 2b, 9000 Gent
Ruben Vandeghinste – schilderwerk, tekeningen, 
beeldhouwwerk 
Ruben Vandeghinste verkent in zijn werk 
de grenzen tussen landschap, natuurlijke 
elementen en architectuur en giet dit alles 
in een eigenzinnige beeldende taal.  
In zijn atelier zijn schilderijen, sculpturen  
en tekeningen te bezichtigen. 

www.rubenvandeghinste.be

30 Wasstraat 31, 9000 Gent
Peter Van Hecke – ruimtelijk werk
Ik onderzoek de invloed die een verande-
rende context heeft op de betekenis van 
het kunstwerk en de toeschouwer. In deze 
zoektocht onderzoek ik eveneens de gren-
zen van de verschillende disciplines.

http://petervanhecke.blogspot.com

31 Kongostraat 94, 9000 Gent
Hilde Van Wambeke – schilderkunst 

32 Scheldestraat 145,  
9040 Sint-Amandsberg

Leen Van Tichelen – tekenen, collages, schilderen 
Caroline Vincart – fotografie, video 
Ik kader mijn werk daar waar het de gren-
zen van het vertelbare raakt of overschrijdt. 
Gefascineerd door het schemergebied 

waar niets is wat het lijkt. Landschappen 
als sommaties van vormen en lijnen.

www.carolinevincart.be

33 Bouwmeestersstraat 46  
(op de hoek met Klinkkouterstraat),  
9040 Sint-Amandsberg

Boutique Vizique vzw 
STONE SOUP: kunst in de publieke ruimte, 
public lightboxproject 
Kunstenaars: Leslie Shows en Tinka Pittoors.
STONE SOUP is een platform voor heden-
daagse kunst in de publieke ruimte. In een 
lichtbak in de wijk Dampoort-Heirnis wor-
den kunstenaars uitgenodigd om hun werk 
te presenteren in een ‘verlichte vierkante 
meter’. Elke 6 maanden wordt er een nieuw 
beeld in de dubbelzijdige lichtbak aange-
bracht, telkens als antwoord op het vorige. 
Op die manier ontstaat er een onmiddellijke 
dialoog tussen de uitgenodigde kunste-
naars en ontwikkelt er zich een verhaal in 
de loop van de tijd. Met deze interventies 
willen we de buurt confronteren met minder 
alledaagse impressies uit de wereld die we 
wel kennen maar niet altijd zien.

www.boutiquevizique.com/stonesoup

34 Nieuwevaart 118D / 201-204,  
9000 Gent

Het Vogelnest vzw – multidisciplinair 
Kunstenaarswerkplaats en tentoonstellings-
ruimte het vogelnest vzw – ecologische 
broedplaats voor cultuur.

www.hetvogelnest.be
www.facebook.com/het vogelnest vzw 

Stien Bekaert: grafiek
Steven De Jonge: multidisciplinair
Jochen Samson: schilderkunst,  
restauratie en conservatie schilderijen
Marinette Vande Vyvere: mixed media, 
ruimtelijke sculptuur
Stephen Verstraete: installatie, audio, 
architectuur en performance
Céline Vyncke: meubelstoffering

35 Ekkergemstraat 197 / 199,  
9000 Gent

Koen Vromman – audiovisuele aangelegenheden 
(Oezbekistaans Filmfonds) en internationale wijkTV 
‘TV Ekkergem’ 
TV Ekkergem is de eerste internationale 
wijkTV en zendt uit vanuit Ekkergem  
en diens zusterstad New York. De eerste 
zender ook zonder BV’s noch autocues.  
TV Ekkergem stelt enkele van zijn 
Ekkergemse opnamestudio’s open, met 
meteen ook mogelijkheid tot audities.

www.tvekkergem.be

WWW.NUCLEO.BE
INFO@NUCLEO.BE
T 09 329 50 52

Alle informatie over  
programma en deelnemers:
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