Programma FERME FESTIVAL
zondag 24 juni 2012 > 14.00 – 18.00
Fam. Devriese-Luyssen

Fam. Devriese-Luyssen (Sierplanten)
Geert en Ingrid Devriese – Luyssen
Schewegestraat 6
8750 Wingene
T 051 65 54 30
www.sierplant.be

Boerderijbezoek,
kinderanimatie,expo,
muziek, terras

Woordje uitleg over het sierplantenbedrijf
Een niet alledaagse kwekerij, waar Laurus en Lagerstroemia van over de
gehele wereld eerst uitgetest worden om dan de weg te vinden naar de liefhebber.
De Laurus verzameling hoort tot de grootste ter wereld, de Lagerstroemia
verzameling is nog steeds groeiend, maar wordt vooral gericht op soorten die voor
ons klimaat geschikt zijn.
Ingrid en Geert kweken en testen de planten met passie en groene vingers.
Ze zijn kwekers die niet stilzitten maar steeds opnieuw zoeken naar planten om
de harten van de plantenliefhebber te verblijden.
De Vlaamse laurier staat voor kwaliteit. De traditie en het vakmanschap van
Sierplantenkwekerij Devriese-Luyssen vertaalt zich in compacte vormgesnoeide
planten, die grote waardering genieten.
Een kijkje online op www.sierplant.be doet al een beetje de sfeer opsnuiven…

Programma
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Vrij bezoek bedrijf “Sierplanten Devriese-Luyssen” (doorlopend)
Geleid bedrijfsbezoek telkens om 15u en 16u30

14.30 – 17.30

Tentoonstelling „Vlaamse Laurier‟ (doorlopend)
“Farm Art” workshops kids: (kunst)werken met producten vanop
de boerderij (doorlopend)

14.00 - 18.00

Expo ”Cortenstaal Peter Coopman” (doorlopend)

14.00 - 18.00

Expo “Letterschrift in steen Els Vanthournout” (doorlopend)

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Expo “Kunstkring Wenghina” (doorlopend)
Kindergrime met leuke boerderijfiguurtjes of een tatoeage
(doorlopend)

14.00 - 18.00

Tafelgoochelaar Steve Deelay (doorlopend)

14.00 - 18.00

Terras (doorlopend)

14.00

Muziekensemble “Oltemets”

15.00

Muziekensemble “Oltemets”

16.00

Muziekensemble “Oltemets”

17.00

Muziekensemble “Oltemets”

Meer info over het programma:

Tentoonstelling „Vlaamse
Laurier‟

Maak kennis met de teelt van de Vlaamse
laurier
De Vlaamse laurier, een topproduct van eigen
bodem gaat voor Europese Erkenning…
De teelt van Vlaamse laurier vergt bijzonder veel
kennis en kunde.
Bij de teelt van de Vlaamse laurier gaat veel
aandacht naar de snoei om een mooi gevulde en
symmetrische plant te krijgen.
Een symmetrische vormsnoei garandeert een
kwalitatief hoogstaande gevulde plant
verkrijgbaar in diverse vormen (bolvorm, bol op
stam, piramide, piramide op stam, zuil en
bijzondere vormen zoals spiralen; leivormen en
gevlochten stammen).
Het teeltgebied van de Vlaamse laurier behelst
het aaneengesloten gebied van de bestuurlijke
arrondissementen Brugge, Eeklo, Gent,
Roeselare en Tielt. Het gebied kent een lange
traditie van laurierteelt. Reeds in het
“Cruydeboeck” van Rembert Dodoens uit 1554
duikt de streek op als uiterst geschikt voor de
teelt van laurier.
De tentoonstelling is doorlopend

Expo ”Cortenstaal Peter
Coopman”

Peter Coopman (°1971) noemt zichzelf een
moderne smid. Hij ontwerpt en realiseert ook
alles zelf en werkt uitsluitend met cortenstaal.
Cortenstaal, ook weervast staal genoemd, heeft
een unieke samenstelling. Deze speciale
legering, die o.a. chroom, koper en nikkel bevat,
gaat bij blootstelling aan de buitenlucht
oxideren. Het krijgt na maanden zijn bruinoranje
patinalaag en over de jaren heen, naargelang de
seizoenen, kan het materiaal nog wat
veranderen van kleur. Die patinalaag beschermt
echter wel het materiaal binnenin, dus heeft het
een lange levensduur. In normale
omstandigheden is doorroesting, zoals bij
gewoon staal, uitgesloten. Dit materiaal is enkel
in plaatvorm verkrijgbaar, waardoor het minder
makkelijk te bewerken is ten opzichte van
andere staalsoorten.
De expo is doorlopend

Expo “Letterschrift in steen Els

Vanthournout”

Na drie jaar intensieve opleiding in kalligrafie
wou Els Vanthournout zich toch wel eens wagen
aan letterkappen. Zij ging in de leer bij 2
grootmeesters in het letterbeeldhouwen,
namelijk Pieter en Christoffel boudens.
Al heel gauw was Els verknocht aan het getik
van hamer op beitel.
Haar opleiding in kalligrafie kwam haar goed van
pas om teksten uit te tekenen en ze daarna uit
te beitelen.
Letterkappen is rustgevend, inspirerend en
meditatief. De zoektocht naar een zinvolle tekst,
het ontwerpen van letters, woorden, zinnen op
papier om daarna uit te beitelen in steen is
telkens weer de moeite waard.
Een steen is voor haar nooit meer zomaar een
steen, het is een materie om er woorden voor
eeuwig in te laten verzinken.
Op zondag 24 juni zie je Els Vanthournout aan
het werk.
De expo is doorlopend

Expo “Kunstkring Wenghina”

In 1978 werd kunstkring Wenghina gesticht door
Gilbert Creytens, leraar aan de tekenschool,
samen met Guido Lams, die secretaris en
schatbewaarder werd.
Van een zestal leden bij de eerste tentoonstelling
groeide het aantal tot 40 werkende leden, die
wekelijks bijeen kwamen om samen te werken.
Regelmatig worden lessen gegeven door ervaren
kunstenaars.
Zij bezoeken kunsttentoonstellingen en culturele
evenementen. Ook gaan zij ten huize van
gekende kunstenaars. We nemen deel aan
internationale wedstrijden, houden
opendeurdagen, workshops en nemen deel aan
de „Week van de amateur-kunsten‟ en „Buren bij
kunstenaars‟.
Sedert 2004 is er ook een seniorenacademie.
Iedere maandag namiddag komen 50plussers
samen om te tekenen en schilderen onder leiding
van leraar Ghislain Swimberghe.
In het voorjaar 2009 werd gestart met een
afdeling keramiek. Momenteel volgen een tiental
leden trouw de lessen keramiek.
Ieder jaar is er een groepstentoonstelling in het
cultureel centrum de Feniks.
Het gemeentebestuur van Wingene zorgt ervoor
dat de kunstkring zijn activiteiten kan uitoefenen
in een aangename sfeer in ons kunstatelier.
Een centrum waar iedere kunstenaar welkom is
en zich kan uitleven in zijn hobby.
De expo is doorlopend

Farm Art

Doelgroep: 3-12 jaar
De kids maken creatieve schilderkunstwerkjes
over de boerderij.
Niet zomaar schilderen. Naast verf gebruiken we
ook producten van de boerderij!!
Onder deskundige begeleiding van animatoren
en met aandacht voor de verschillende
leeftijdsgroepen is plezier gegarandeerd.
Van 14u30 tot 17u30

Muziekensemble oldtemets

Oldtemets bestaat uit twee muzikanten op
retour, namelijk Marc Poot (gitaren) en Stef
Herman (gitaren en cello).
Op het repertoire staan goed in het oor liggende,
herkenbare deuntjes voor jong en oud,
verzameld uit alle windstreken : Jazz klassiekers,
evergreens, bossa nova nummers, melodieën uit
musicals, Engelse en Ierse ballads, popsongs,
filmmuziek, Klezmer, Fado's, tijdloze walsjes en
tango‟s, Franse chansons, smartlappen van hier
en elders, enz.

Telkens om 14u, 15u, 16u en 17u

Kindergrime
Kindergrime met leuke boerderijfiguurtjes of een
Tatoeage.
www.ellelycke.be
Alle kinderen kunnen zich doorlopend laten
schminken!

Tafelgoochelaar Steve Deelay

Stijlvol entertainment van de bovenste plank!
Bezoekers worden nietsvermoedend
aangesproken door kampioengoochelaar
Steve Deelay die hen steeds weer sprakeloos
achterlaat...
Tafelgoochelen gebeurt recht onder hun neus en
is daardoor verreweg de moeilijkste vorm van
het goochelen.
Deze tafelgoochelaar behoort tot de meest
vermaarde en verfijnde goochelaars van België.
U kunt zijn goocheltrucken doorlopend
ontdekken!

