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KUNSTROUTE
LEUVEN

28 april - 1 mei - 5 mei 2019

40 kunstenaarsateliers waaronder LABO. 
Telkens tussen 10u en 18u. Gratis toegang. 
Plan en adressen op ommezijde, bij In&Uit
Leuven (016 20 30 20), op de locaties en op 
www.kunstroute-leuven.be.



Wijgmaalsesteenweg 10 , 3012 Wilsele
0472 684 517, www.deschuurvana.be

In het werk van Alfons Van Tricht spreekt de klei 
voor zich: in zijn ruwheid soms, maar ook in zijn 
zachtheid en plasticiteit. Door overtolligheden 
weg te laten, ontstaan uitgepuurde vormen die 
zowel beweging als rust en stilte uitstralen. Zijn 
werk mag je aanraken en voelen. Ook met de 
ogen dicht.

Alfons Van Tricht  keramiek01

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele
0475 257 866, www.danytulkens.com

Dany Tulkens maakt beelden in geslagen en 
gelast brons. Elk werk vertelt een verhaal of 
een legende over ons en hoe we ons gedragen 
ten aanzien van wat ons omringt. Niets is vrij-
blijvend en niets is verplicht. Dit maakt de vrij-
heid van zijn figuren dwingend. Iets waarvan hij 
hoopt dat het tot nadenken stemt.

Dany Tulkens  beeldhouwkunst12

Jan Berckmans  tekenkunst

Platte-Lostraat 553, 3010 Kessel-Lo
0473 539 514

In Jan Berckmans’ tekeningen leeft abstractie 
naast elementen die wel verwijzen naar de reali-
teit. Ze komen op uiteenlopende wijze tot stand 
maar er zit wel een lijn in de opeenvolging van 
thema’s. Belangrijker dan de diepere betekenis, 
is de mate waarin de werken een eigen leven 
kunnen leiden.

23

Noormannenstraat 99, 3000 Leuven
0485 795 187, www.ansophie.com

An-Sophie maakt enigszins onthullende zwart-
wit-foto’s van verzonnen vrouwen. Producent 
van momenten die nooit bestaan hebben, vast-
legger van individuen die er niet zijn. Liefst cre-
eert ze beelden van nog onvertelde verhalen. 
De kijker wordt niet bevangen door schoon-
heid, maar door nieuwsgierigheid.

An-Sophie Hombroukx  fotografie 02

Waversebaan 164b , 3001 Heverlee
0495 146 549, www.dirkeelen.com

Dirk Eelen schildert hier!

Dirk Eelen  schilderkunst13

Parijsstraat 62, 3000 Leuven
0486 470 325, www.troodhuys.be

Vogelvaas: met dit werk zit Jan Vander Elst he-
lemaal in de traditie van de “Arts and Crafts”. 
Binnen deze traditie wordt een functioneel 
voorwerp tot kunstvoorwerp ‘verheven’.  Het is 
het resultaat van 34 jaar vakmanschap met veel 
trial and error.

Jan Vander Elst  keramiek24

Molstraat 26, 3000 Leuven
0495 631 817, www.anngeirnaerdt.be

Typerend voor de werken van Ann Geirnaerdt 
zijn de organisch geïnspireerde vormen van 
mensen die elkaar ontmoeten. Soms sterk, soms 
fragiel en verloren maar steeds verbonden met 
elkaar. Gastkunstenaars, die ook het werk van 
Ann regelmatig vastleggen, zijn het fotografen-
duo "Image by Mira Photography”.

Ann Geirnaerdt  beeldhouwkunst03

Dalenstraat 6, 3020 Winksele
016 489 684, www.elsvos.be

Licht, ritme en lijnen. Je kan ze overal vinden. 
En zij kunnen ook joú vinden. De gewone mens 
ziet ze en loopt door, een kunstenaar staat erbij 
stil en doet er iets mee. Els Vos doorgrondt wat 
ze ziet en componeert op trage, bedachtzame 
wijze haar tekeningen, etsen en schilderijen. 
Met ritme, licht en lijn.

Els Vos  grafiek, tekenkunst14

Tiensestraat 37, 3000 Leuven
0475 274 070, www.oogenblik.be

Johan Van Cutsem is gefascineerd door land-
schappen. Hij vangt de weidsheid en stilte van 
ijsvlaktes en woestijnen in onbewerkte beelden. 
De weemoed die uit sommige werken spreekt 
doet denken aan de Romantiek. Uit alles blijkt 
een groot ontzag voor de natuur.

Johan Van Cutsem  fotografie 25

Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
bartreekmansarts.weebly.com

Het werk van Bart is geïnspireerd door organi-
sche vormen en processen. Het is hun dynamiek 
en energie die hem raakt. Met gastkunstenaar 
Truus Reekmans (illustraties). Op 1 mei om 16u 
is er in zijn atelier ook een voorleesmoment met 
teksten van Annemieke Van Baekel (spraakkun-
stenaar) (Bart Reekmans, tel.: 0485 600 147).

Bart Reekmans  teken- en schilderkunst, grafiek06

Redingenstraat 16, 3000 Leuven
0486 715 091, www.fredbellefroid.be

In de bronzen beelden van Fred Bellefroid ko-
men dynamiek, beweging, ruimte en spanning 
tot uitdrukking. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar de keuze van het momentum van de be-
weging of de houding, naar het behoud van 
spontaneïteit in de weergave en naar de nadruk 
op kracht en spanning.

Fred Bellefroid  beeldhouwkunst15

Liemingenstraat 13, 3010 Kessel-Lo
0476 995 781, www.lilianeversluys.be

Je ziet houten huizen, van binnenuit verlicht, 
met allerhande bewoners in bas-reliëf kera-
miek. De bewoners zijn er alleen, of slapen en 
dromen, of ze zijn in gesprek, of zelfs al eens in 
gevecht. In de tuin zie je grote betonnen beel-
den. Olieverfschilderijen van landschappen en 
mensen wachten je op in het tuinatelier.

Liliane Versluys  beeldhouwkunst, schilderkunst28

Bieststraat 100, 3020 Herent
0470 260 448, www.bereklauw.be

De Bereklauw is een wereld op zich waarin ver-
schillende kunstenaars zich bewegen - Lydie 
Carle, Gosse, Koen Princen, Evi van Corenland, 
Isabelle Reynders, Diren Agbaba, Femke Van-
devoorden, Bram Debraekeleer, Bram Witloof, 
en anderen - en artistieke bijdragen leveren in 
allerlei disciplines.

Bereklauw  mixed media07

Wijgmaalbroek 21, 3018 Wijgmaal
016 441 044, www.geertdesmet.be

Geert De Smet stelt nieuwe beelden tentoon, 
samen met een weloverwogen selectie van 
vroeger werk. Naast de eerste vogels die hij 
maakte, herkent u misschien de langgerekte 
figuren of de ingetogen creaties uitgevoerd in 
plaaster en brons. Hij toont ook nieuwe houts-
kooltekeningen op groot formaat.

Geert De Smet  teken- en beeldhouwkunst16

Waversebaan 164b, 3001 Heverlee
0499 147 182, lindabollenskeramiek.com

Linda laat zich niet begrenzen door materie of 
tijd. Op haast organische wijze ontstaan “maak-
sels” die kunnen evolueren naar een begees-
terd werk. Porselein, klei en trouvailles worden 
verenigd in iets wat kan verbazen of beroeren. 
Daarnaast ontwerpt ze samen met haar partner 
Erik Reynders lichtobjecten.

Linda Bollens  keramiek, installaties29

Kostersberg 4, 3060 Korbeek-Dijle
0478 731 332, www.bernadettelefevere.be

Het keramiekatelier van Bernadette Lefevere, 
gelegen in de mooie Dijlevallei, is opgetrokken 
uit leem en stro. Haar werken zijn sculpturale 
vormen die fragiliteit, tederheid en sensualiteit 
uitstralen. Daarnaast geeft ze al enkele jaren 
workshops voor kinderen en volwassenen.

Bernadette Lefevere  keramiek08

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele 
0478 362 992, www.haute-cuisine.be

Atelier Haute Cuisine: geen koks, geen restau-
rant of een ander aan eten gerelateerd etablis-
sement. Wel een collectief (Benny Conings en 
Berd Tyskens) met een focus op lichtsculpturen 
dat net zoals een kok een nieuw eindproduct 
bekomt door verschillende ingrediënten bij el-
kaar te voegen en te vermengen.

Atelier Haute Cuisine  design, installatie 05

Grezstraat 24, 3054 Vaalbeek
0494 309 006, www.loubielen.be

Lou Bielen focust zich in haar werk op horizon 
en begrenzing. Ze wil de werkelijkheid tegelijk 
nabootsen en bewerken, evoceren en abstra-
heren. Ze zoekt naar een eigen textuur met 
scherpte en onscherpte, dieptevelden en nabije 
obstructies, lichtreflecties, kleurwarmte, dyna-
miek en verstilling.

Lou Bielen  schilderkunst30

Heidebergstraat 48, 3010 Kessel-lo
0490 430 172

De schilderijen van Brecht zijn een versmelting 
van een abstracte en figuratieve wereld waarin 
kleur en compositie een grote rol spelen. Zijn 
werk bezit een soort isolement en vervreem-
ding. Dit wordt vaak versterkt door eenzame fi-
guren die verloren lijken en bijna opgaan in een 
abstract landschap.

Brecht Lenaerts  schilderkunst09

Mechelsesteenweg 461, 3020 Herent
0472 376 340, www.heidischueremans.com

Heidi Schueremans bewandelt verschillende 
kunstpaden. Expressieve tekeningen en kleur-
rijke keramieken beelden met persoonlijkheid. 
In haar nieuw werk toont ze tekeningen op pa-
pier en op keramiek. Ook te zien: juwelen van 
Betty Peeters.

Heidi Schueremans   keramiek, tekenkunst, fotografie17
Waversebaan 164b, 3001 Heverlee
0486 841 120, www.luchuysman.com

In deze editie van Kunstroute-Leuven legt Luc 
Huysman het accent volledig op het atelier. De 
plek waar gezocht wordt naar verhalen en inspi-
ratie. De ruimte waar het allemaal gebeurt. Het 
eiland waar hij tot rust komt. Zijn eiland.

Luc Huysman  teken- en schilderkunst, grafiek31

W. Coosemansstraat 174, 3010 Kessel-Lo
0486 635 737, hildeghesquiere.weebly.com

De beelden van Hilde Ghesquiere worden 
steeds abstracter en vooral inhoudelijker. Het 
zijn als het ware trage beelden waar je lang naar 
kunt kijken. De foto’s worden in kleine reeksen 
getoond, waarin elkaar versterkende beelden 
het verhaal vertellen. Gastkunstenaar: Milica Jo-
vanovic (keramiek).

Hilde Ghesquiere  fotografie, houtsnijwerk18
Vanden Tympelestraat 35, 3000 Leuven
0486 630 049, www.lagrange.1x.com

Luc Vangindertael is geboeid door architectuur 
en abstracte kunst. Zijn beelden krijgen vorm 
in digitale bewerking, zijn meestal strak ge-
lijnd, zowel in kleur als in zwart-wit. De mens 
als maatstaf en zingever krijgt een prominente 
plaats.

Luc Vangindertael  fotografie32

Snoy et d’Oppuerslaan 23 , 3020 Herent
0497 451 280, www.carladeboeck.be

In haar werken plaatst Carla De Boeck heden-
daagse situaties op doek, waarbij de mens een 
centrale rol speelt. De schilderijen van Carla zijn 
een aangename tegenreactie op onze hectische 
maatschappij. Aan de ene kant zijn ze fris en 
vrolijk, aan de andere kant melancholisch.

Carla De Boeck  schilderkunst10

Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0497 671 982, www.ingeoeyen.be

Als kinderpsychologe weet Inge Oeyen wat 
kwetsbaarheid is. Ze vertaalt dit in figuratieve 
werken met een grote geladenheid. Ingetogen-
heid, stilte en verdriet gevat in mooie schilde-
rijen laten niemand onberoerd. Je krijgt een ex-
clusieve inkijk in haar atelier en huis, dat ze deelt 
met Philippe De Smedt.

Inge Oeyen  schilderkunst21

Oude Baan 130, 3060 Bertem
0472 720 700, www.luciademoor.be

Dit jaar toont Lucia De Moor ook keramisch 
werk. Klei, vormen en glazuren worden aange-
wend als nieuwe expressievorm voor dezelfde 
thema’s die haar als schilder bezighouden. Ke-
ramiek als schilderkunst met een derde dimen-
sie. Gast: boekbinder Kristien Verdin (instagram.
com/kristienverdin).

Lucia De Moor  keramiek, schilderkunst, grafiek33

Sneppenstraat 34, 3010 Kessel-lo
0484 617 549, www.daniestaut.be

Ontmoet Danies aparte signatuur en pit in teke-
ningen en schilderijen. Gegroeid van figuur naar 
natuur. En getoverd in kleur. Bezoek ook haar 
expo “2 vrouwen-2 generaties” in de Romaan-
se Poort (tot 25 mei), en proef ook daar van 
tastbaar tegendraads werk. Tijdens Kunstroute 
open op zondag 28 april van 14u tot 18u.

Danie Staut  teken- en schilderkunst11

Weldadigheidsstraat 42, 3000 Leuven
016 292 646

Jacques Debroux is in de eerste plaats een te-
kenaar. Zijn artistieke projecten worden sterk 
beïnvloed door zijn vroegere, op de klare lijn 
geïnspireerde illustraties. Door uitpuren en as-
sociëren groeien zijn creaties. Uiteenlopende 
materialen en technieken worden daarbij op 
intuïtieve wijze door elkaar gebruikt.

Jacques Debroux  teken- en schilderkunst22

Lipselaan 18, 3020 Winksele
0494 839 079, www.annebrems.com

Anne Brems zet de mens in een omgeving neer. 
Ze verbaast de toeschouwer en nodigt uit om 
te kijken, het werk te begrijpen en met de eigen 
fantasie verder in te vullen. Niet onmiddellijk 
herkenbare elementen suggereren een magi-
sche wereld. Experiment en een vleugje absur-
diteit zijn een rode draad.

Anne Brems  schilderkunst, mixed media04

Kerkstraat 3, 3020 Veltem-Beisem
0475 348 328, www.nikaudenaert.com

De zilveren en gouden juwelen van Nik Au-
denaert ontstaan al doende. Terwijl ze eenvou-
dige basistechnieken toepast op plaat of draad 
ontdekt ze soms een bepaalde vormelijkheid 
die aanleiding geeft tot het maken van een hele 
reeks juwelen... Gastkunstenaars: Marie en Kas-
per Bogaert met grafisch werk.

Nik Audenaert  juweelkunst35

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele 
0492 654 614, www.rachaeltyrell.be

Rachael Tyrell zoekt in haar schilderwerk naar de 
persoonlijke en culturele invloeden die haar als 
kunstenaar hebben gevormd. Haar werken zijn 
steeds te herkennen aan hun minimalistische 
stijl: figuren en objecten worden geïsoleerd van 
hun achtergrond en context verbeeld op een 
onbehandeld doek.

Rachael Tyrell  schilderkunst, film38

Nicky Myny  schilderkunst, textiel, mode

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele 
0473 396 430, www.nickymyny.com

Voor Nicky Myny is het leven een constante flux. 
Haar werken ontstaan door zintuiglijke inter-
pretaties die gedachten overbruggen tussen 
wat geweten is en hoe het intuïtief aanvoelt. 
Gefascineerd door de mogelijkheden van het 
onbekende, nodigt zij u uit in ARTKOM waar ze 
schildert, ontwerpt en co-creëert.

34

Vlierbeeklaan 12 , 3010 Kessel-Lo
kunstwerkt.be/webgalerie/artist/4407

Beeldhouwen is voor Ross een ritueel. Hij ver-
bindt zich met de wijsheid van de steen en laat 
dan zijn intuïtie, onderbewuste en technische 
vaardigheden aan het werk.  De resulterende 
organische vormen, natuurlijke ritmes en my-
thische beelden tonen zijn overtuiging dat alles 
levensenergie bevat (tel.: 0468 406 964).

Ross Olson  beeldhouwkunst39
Pastoor Bellonstraat 12, 3018 Wijgmaal
0477 475 710, hildevanhovephotography.be

“La condition humaine” blijft Hilde Vanhoves 
grootste drijfveer. Het samenspel tussen foto-
grafie en textiel is voor haar de ideale symbiose. 
Wat ze met woorden niet gezegd kan krijgen 
doet ze met poëtische beelden die je uitnodi-
gen om je verbeelding te prikkelen en om te 
zetten in een eigen verhaal.

Hilde Vanhove  fotografie19

Dorpsstraat 12, 3020 Herent
0496 120 301, www.ingedompas.com

Het werk van Inge Dompas gaat over het vluch-
tige en vergankelijke. Haar schilderijen nodigen 
de toeschouwer uit om even stil te staan bij 
wat voorbijgaat of ongrijpbaar is. Streetscapes, 
reisimpressies, maar ook dromen en herinne-
ringen worden op doek vastgelegd. Daarnaast 
maakt ze ook werk in 3D.

Inge Dompas  schilderkunst, 3D, recycled art20

Engels Plein, 3000 Leuven
www.labo-leuven.be

LABO is een kunstenaarscollectief dat op zoek 
gaat naar een unieke setting als actieterrein. 
Dit jaar is dat een buitenparcours rond het En-
gels Plein. Kunstenaars uit de hedendaagse 
kunstscène hebben zich laten inspireren door 
vergeten en verlaten plekken in de omgeving. 
Startpunt van het parcours: OPEK.

LABO  mixed media26

Keizerstraat 47, 3360 Lovenjoel
0476 255 065, www.vanderel.be

Goudsmid en marokijnbewerker zijn de oude 
ambachten waarmee Lieve Vander Eeckt gepas-
sioneerd eigen creaties maakt. De natuurlijke 
materialen goud, zilver en leder zijn zo verschil-
lend maar eindigen elk als een nieuw en uniek 
pronkstuk.

Lieve Vander Eeckt  juweelkunst, lederbewerking27

Ploegstaart 1, 3010 Kessel-Lo
016 890 817, www.pallasart.be

Ambachtelijk edelsmeedwerk en oog voor de-
tail zijn voor Petra Warmerdam vaste waarden. 
Strakke geometrische vormen zijn vaak de ba-
sis van haar moderne ontwerpen, maar ook de 
pracht van de natuur is een inspiratiebron. Door 
kleuren en materialen te combineren ontstaan 
er verrassende, unieke juwelen.

Petra Warmerdam  juweelkunst36

Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0479 735 936, artmajeur.com/flipyaflip

Philippe De Smedt beheerst als academiedo-
cent het metier. Hij tracht het academische 
een hedendaagse betekenis te geven. Aquarel, 
olieverf en tekenkunst, stillevens, figuren, por-
tretten en landschap, niets ontsnapt aan zijn 
schilderhonger. Een atelier en huis gedeeld met 
Inge Oeyen heten U welkom. 

Philippe De Smedt  teken- en schilderkunst, aquarel37

Koning Albertlaan 27, 3010 Kessel-Lo
0479 983 867, www.stafroels.be

Met zijn manier van schilderen probeert Staf 
Roels de schoonheid van teloorgang op te roe-
pen. Beelden van oude gebouwen, krachtig 
aangebracht in vluchtige en ruwe penseelstre-
ken, evoceren een momentopname van de af-
takeling, voor het totale verdwijnen.

Staf Roels  schilderkunst40

Kunstenaars zijn erg actief in regio Leuven. Wil je dit zelf ervaren? 
Kunstroute-Leuven biedt je die kans. Op zondag 28 april, woens-
dag 1 mei en zondag 5 mei 2019 (telkens tussen 10u en 18u) stel-
len 40 kunstenaars hun atelier open. Ze ontvangen je, tonen hun 
werk en vertellen over de manier waarop dat tot stand komt. Je 
krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven 
- een vruchtbare dialoog voor maker én kijker. Kunstroute-Leuven 
werkt al 14 jaar via deze formule, tot grote tevredenheid van zo-
wel het publiek als de deelnemende kunstenaars.

LABO, intussen een vaste waarde naast Kunstroute-Leuven, doet 
ook dit jaar mee met een eigen tentoonstelling. LABO wil kun-
stenaars die buiten het gesubsidieerde of commerciële circuit 
werken een platform aanbieden door een ruimte ter beschikking 
te stellen waar hun werk getoond of gemaakt kan worden. LABO 
richt zich hierbij vooral op experimentele kunstvormen en ver-
nieuwende projecten met een expliciet eigen stijl. 

Kunstroute-Leuven en LABO zijn initiatieven, organisaties en dy-
namische projecten van kunstenaars, met steun van...
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www.kunstroute-leuven.be

van 10u tot 18u 
gratis toegang
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