
           september 2016

Betreft: excursie VERBEKE FOUNDATION

Beste ouder(s)

De vakgroepen Beeldende Kunst en Publiciteit organiseren op vrijdag 14 oktober 2016 voor de leerlingen 
van 3BK, 4BK, 5BK, 6BK, 3PUB, 4PUB, 5PG en 6PG een educatieve excursie naar de Verbeke Foundation te 
Kemzeke. Doel van deze excursie is de leerlingen ook eens buiten de reguliere lessen met kunst en cultuur 
in aanraking te brengen. Het past in de leerplannen voor de vakken kunstinitiatie, beeldtaal, architecturale 
vormgeving, beeldende vakken, multi-media, fotografie, waarneming en weergave...
De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars 
Geert en Carla Verbeke-Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indruk-
wekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als ‘kunstenvrijplaats’ ook kansen aan 
jonge kunstenaars.
Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m2 overdekte ruimte is de Verbeke Foundation één van de 
grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf 
van Geert Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes. Eén van de gebouwen werd ingericht 
om de uitzonderlijke verzameling collages en assemblages tentoon te stellen.
De Verbeke Foundation kent een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen er in residentie, verblijven, 
grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af…, waardoor de Foundation, zoals een ademend or-
ganisme, er elke dag anders uitziet.
De leerlingen zullen ter plaatse een aantal vakgerichte opdrachten moeten uitvoeren.
De opdrachten worden door ons beoordeeld en zullen meetellen voor het rapportcijfer.

Het programma

08.40 uur - Vertrek met de bus aan de school.
10.30 uur - Aankomst in Verbeke Foundation te Kemzeke - Stekene (expresweg N49 Antwerpen-Knokke)
Wandeling met begeleid bezoek in kleine groepjes door de expositieruimtes binnen en buiten.
12.00 uur - Middagpauze
De leerlingen kunnen hun boterhammen opeten en drank kopen in het overdekte cafetaria.
12.30 uur - Uitvoeren van opdrachten met fotoverslag in de Verbeke Foundation
14.30 uur - Vertrek met de bus naar Diest.
16.00 uur - Aankomst voorzien KTA2 Diest.
De bijdrage voor deze excursie (vervoer per bus + inkom) bedraagt €13,50 per persoon.
Voor een lunchpakket en het nodige zakgeld dient de leerling zelf te zorgen.

We hopen op een leerzame en gezellige dag. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich tot één van ons 
wenden. Dit geldt ook bij onverhoopte ziekte van uw zoon/dochter.

Meer info via smartschool (excursies) en op de website van de Verbeke Foundation: http://www.verbeke-
foundation.com

Meenemen: kledij aangepast aan het weerbericht, een fototoestel en schrijfgerief.

Met vriendelijke groeten

namens de vakgroep Beeldende Kunsten en Publiciteit


