
38 kunstenaars uit Menen stellen tentoon

CultuurCentruM De steiGer Menen

29 oktober - 25 noVeMber 2016

RichaRd BREYNE  -  chRistiaN caRREttE  -  RoNNY 
castELEiN  -  PiERRE chENEaU  -  Rita coPPEJaNs  -  JozEfa

dELBEEcKE  -  chaNtaL dEMaN  -  LiLiaNE dEMEEstER  
hUgo dERUYcK  -  aNdRé dEsPLENtER  -  MaRiJKE d’haLLUiN  
WERNER dooRNaERt  -  JacKY doRNsEiff  -  diaNa dUPoNt  

LUc foURNiER  -  MaRNix hEYtENs  -  ERWiN hoUssiN
aNiès JoYE  -  PatRicK LEPoUtRE  -  chRistiaNE MEERsMaN

fRédéRiqUE MidaVaiNE  -  LiEVE PattYN  -  MaRcUs 
RoELstRaEtE  -  chRistiNE  VaN BERgEN  -  chRistELLE VaN 

MaELE  -  aNita  VaN MaERcKE  -  sYLViE-aNN VaN 
RENtERghEM  -  KRistiEN VaNdaMME  -  BRigittE 

VaNdENBRoUcKE  -  cLaiRE  VaNfLEtEREN  -  JEaN-MaRiE  
VaNtRois  -  MaRiaNNE VERhaEghE  -  NicoLas  VERhaEghE  
 tiMMY  VERhaEghE  -  ERic VERMEiRE  -  ghisLaiN VERMotE

 Mia VERMotE  -  WiLLY VERschatsE
VRiJ toEgaNKELiJK VaN diNsdag tot VRiJdag VaN 14.00 tot 18.00 U. EN oP zatERdag 

VaN 9.00 tot 12.00 U. EN VaN 14.00 tot 18.00 U. | iNfo 056 51 58 91 | WWW.ccdEstEigER.BE
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geachte mevrouw, mijnheer

Menen is een stad die kunst ademt. 
als schepen van cultuur blik ik vol trots terug op 
het kunsttraject Menin Road/Ypernstrasse. tijdens 
‘Buren bij Kunstenaars’ kon je in oktober ook op 
heel wat locaties terecht. En samen met de aca-
demie voor Beeldende Kunst en de werkgroep 
‘Beelden in de stad’ bereiden we nieuwe initiatieven 
voor. Kunst zet onze stad op de kaart.

ondertussen leven we in een opwindend artistiek tijdperk, hier en in de 
wereld. Er lijken geen grenzen meer die door kunstenaars moeten of kunnen 
afgetast worden. Kunst creëren geeft ons telkens vanuit een andere hoek een 
andere interpretatie van de werkelijkheid. Een overrompelende actualiteit 
daagt kunstenaars uit. telkens nieuwe mogelijkheden om mensen te raken. 
telkens nieuwe kansen om emoties gestalte te geven. 

Met cultuurcentrum de steiger geven we dan ook graag de kunstenaars van 
hier vrij spel. in onze mooie tentoonstellingszaal ontmoet u 38 kunstenaars 
uit Menen, Lauwe en Rekkem. het is een traditie geworden in cc de steiger 
om tweejaarlijks een groepstentoonstelling te organiseren met talent van 
eigen bodem. 
het is een expositie geworden waaruit de passie, eigenheid, én de identiteit 
van de inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem spreekt. de verscheiden-
heid van de werken is een weerspiegeling van de diverse vormen waarin de 
creativiteit van deze groot-Menenaars zich wondermooi uit. op deze manier 
ontmoeten deze kunstenaars elkaar ook via hun werk en in het opzet van 
deze expositie. daaruit groeien wellicht ook nieuwe samenwerkingen en/of 
kruisbestuivingen. de toekomst van de kunst in onze stad blijft verzekerd.
Laat u verrassen!

griet Vanryckegem
Voorzitter Raad van Bestuur cc de steiger
schepen van cultuur 












































