Lente Drink 2018
Tentoonstelling Beeldende Kunsten
Annual Spring Kick-Off
Fine Arts Exhibtion
Van 5 mei tot 28 juni 2018
From May 5th until June 28th 2018

Deelnemende Kunstenaars / Participating Artists
Jean VAN VAERENBERGH - Nancy VAN WICHELEN - Mireille Winckel

In een zon overgoten Elzenhof kasteel, omkaderd door een stralend en bloeiend park, gepaard
met hapjes, drankjes en zowaar een gezellig terrasje, had de jaarlijkse lentedrink en opening van
de tentoonstelling beeldende kunsten plaats. In het bijzijn van een mooie opkomst van vrienden
en collega kunstenaars werd het een onvergetelijke namiddag. Drie kunstenaars die zich nog
maar net bij het Forum vervoegd hadden introduceerden er hun kunstwerken aan de bezoekers
van een van de culturele aanzuigpunten van Aarschot, waar meer dan 30 jaar geleden het Forum
werd opgericht.
It would become an unforgettable day, as the traditional spring IAF reception and opening of the
fine arts exhibition took place in sparkling and sunny scenery, framed by a blooming Elzenhof
park and castle. Three artists, all recent additions to the Forum presented their works in one of

the cultural attraction points of Aarschot, where the Forum more than 30 years ago was founded.

Kunstenaar Jean Van Vaerenbergh uit Londerzeel, hier poserend met een van de verkochte
werken, is duidelijk geïnspireerd door het surrealisme. Hij schildert een perfecte wereld van
zuivere kleuren en vormen, parallel met de onze.
Artist Jean Van Vaerenbergh, based in Londerzeel, posing with one of the artworks that was sold
on opening day, is clearly inspired by the Surrealist movement. He paints an alternative world of
pure colours and shapes.

Het werk van IAF kunstenaar Nancy Van Wichelen, IAF kunstenaar uit Buizingen, is beladen van
emoties en beweging. Zij vond voor deze werken haar inspiratie in oud Indische gedichten over

de onmogelijke liefde.
The work of Nacy Van Wichelen, IAF artist from Buizingen, is loaded with and full of emotions and
movement. She finds her inspiration in old Indian poetry, centralized on the theme of impossible
love.

Mireille Winckel, nu woonachtend te Herenthals, kwam met speels werk aanzetten als 3de nieuwe
kunstenaar op de tentoonstelling. Haar werken zaten vol met frivole lijnen en buitenshuis
taferelen.
Miraille Winckel, joining us from Herenthals, exhibited joyfull work as the 3rd recent addition to
the Forum. Portraying lovely and frolicking lines and outdoor sceneries.

IAF Voorzitter Dirk Wagemans samen met Agnes Hendrickx, voorzitter van de Aarschotse
Cultuur Raad,

samen

met

haar

man

Dirk,

bij

afloop

van

de

openingsvernissage.

Mady Maeriën en Ronald

Lenaerts voor hun

Nagenietend en verlangend naar de zon die buiten scheen.
Graag bedanken wij onze

vrijwilligers

inzet en bijdrage aan het evenement.
IAF President Dirk Wagemans together with Agnes Hendrickx, President of the Cultural
Council of Aarschot, together with her husband Dirk here at the end of the opening
reception. Reflecting on what was a great opening, and looking forward to enjoying a nice
day outside in the sun.

As always we are extremely grateful for their dedication and would like to thank our
volunteers Mady Maeriën and Ronald Lenaerts for their contributions to the event.
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