
 

In tijden van corona... 
Houden we je meer dan ooit graag op de hoogte! In deze nieuwsbrief vind je: 

 

- Nieuws rond annulaties 

- Onze eerste online les! 

- Dag van de filosofie gaat digitaal 

- Wat kan beeldende kunst betekenen in deze tijden?  

- Tips als je in deze tijden wil helpen of geholpen worden 

-Tips van Vormingplus medewerkers om (mentaal) bezig te blijven 

   

 

  

Alle activiteiten van Vormingplus worden alvast afgelast tot en met 31 mei.  

We volgen daarbij het advies van de wetenschappelijke experts over het 

coronavirus: samenkomen in ruimtes waarin mensen dicht bij elkaar zitten, zal 

nog enige tijd niet mogelijk zijn.  

  

Het bedrag dat je overschreef voor de activiteit of activiteiten die je in deze 

periode zou volgen, wordt terugbetaald. Op onze website en in de volgende 

https://vormingplusgent-eeklo.us16.list-manage.com/track/click?u=cafb9fb3e132da7cc9a42d840&id=d6f0b4e138&e=156d2d54a7


 

nieuwsbrieven verneem je of de periode al dan niet verlengd wordt.  

  

  

 

ONLINE ALTERNATIEVEN? 

 

We zijn volop bezig met het organiseren van online cursussen/activiteiten. 

Hieronder de eerste in rij! Kijk geregeld op onze website of naar onze 

facebookpagina voor de recentste initiatieven.   

 

 

 

NIEUW! 

Za 4/4, 11u-11.30u 

Slow art day - Online sessie  

Online kunst kijken en onthaasten. Slow art is een methodiek om je 

waarneming in een context te versterken en om één of twee kunstwerken totaal 
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op te nemen. Momenteel loopt in het S.M.A.K. de overzichtstentoonstelling van 

Kris Martin. Het kunstwerk "Altar" op het strand van Oostende is zijn bekendste 

werk. Kim begeleidt je virtueel in het vertragen rondom het werk "Trinity 1". We 

stellen vragen als: wat valt je op in het kunstwerk? Welk verhaal wordt er 

verteld? Waaraan kun je dat zien? 

 

Schrijf je hier gratis in. Je ontvangt morgen een mail met daarin een link en 

handige tips om je correct in te loggen. Veel plezier! 

 

 

Ook Dag van de Filosofie trekt de digitale kaart. Van za 25/4 t/m do 

30/4 bieden we een aantal geplande activiteiten gratis online aan zoals: de 

lezing van Warda El-Kaddouri, de lezing van Peter Venmans en het debat 

'De waarheid bestaat en is relatief kenbaar'. Hou zeker de website en 

facebookpagina in de gaten! 
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Lesgever Peter Jonnaert (Kunstkrakers) verzamelt 

kunstwerken gelinkt aan vandaag  

 

"‘Quarantaine’ is een woord dat voor kort behoort tot het dagelijks taalgebruik. Elke dag is 

het wel te horen in de media. Hierboven zie je een werk van CAROLINE VAN DEN 

EYNDEN (1982) dat een link maakt met onze situatie van afzondering en afsluiting van 

deze wereld. We zien een fijn uitgewerkte architecturale maquette die als een vitrine hangt 

in de ruimte. 

Het is een desolate ruimte met verhalende elementen die veel opening bieden voor 

interpretatie. De leegte legt een sluier van droefenis over de maquette. 

Door de maquette af te sluiten met glas neemt de kunstenaar afstand van deze plek. 

De afwezigheid van personages geeft de toeschouwer de vrijheid om zichzelf erin te 

projecteren." 
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OPROEP:  

 

Welk kunstwerk/beeld geeft een weerspiegeling van wat jou raakt in deze 

vreemde tijd? En waarom is dat zo voor jou? Een kunstwerk als metafoor, 

boodschap, troost, appel,....   

 

>> Laat het ons weten en stuur een mailtje naar brigitte.pattyn@vormingplusgent-

eeklo.be. 

>> In mei plannen we een online reflectie 'Hardop kunst kijken' waarin we 

reflecteren over de ingezonden kunstwerken en waarin we een kader aanreiken om 

naar kunst te kijken. 

>> Daarnaast plannen we een cursus 'Kunst kijken' met Peter Jonnaert over zijn 

keuze van kunstwerken.   

 

 

 

 

Help! Ik wil helpen!  

 

Wat als je in deze tijden hulp nodig hebt of echt iets wil betekenen voor 
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de ander? Wij zetten een aantal initiatieven op een rij:  

   

1. Wil je graag je hulp aanbieden aan je buren? Download hier kaartjes om 

aan je raam te hangen of bij je buren in de bus te steken. Zo weten ze snel dat ze 

bij jou terecht kunnen.  

  

2. Hulp nodig? Download hier kaartjes om aan je raam te hangen of bij je buren 

in de bus te steken. Zo weten ze snel dat je wat hulp kunt gebruiken.  

  

3. Voor iedereen die hulp wil aanbieden of hulp nodig heeft in Gent, is 

er Gent Helpt, het initiatief van Stad Gent dat alle hulpvragen bundelt tijdens 

de coronacrisis.  

 

4. Wil je ouderen een hart onder de riem steken? Zet je zondag even neer 

om iemand van de oudere generatie een mooie, handgeschreven brief te 

schrijven tijdens het nationaal briefschrijfmoment.  

 

5. Of waarom geen e-card versturen? Bond zonder Naam bundelde enkele e-

cards met positieve boodschappen.  
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Hoe (mentaal) bezig blijven? Vormingplus tipt!   

Sommige mensen hebben vandaag tijd tekort (denk aan gezinnen met 

kinderen), maar voor anderen is deze periode ook een unieke gelegenheid 

om nieuwe dingen te ontdekken.  

Denk aan podcasts, virtuele musea, ...  

Wij vroegen aan de collega's enkele van hun persoonlijke tips! Lees ze hier.  
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Ons mailadres is 

info.gent.eeklo@vormingplus.be 

 

Vormingplus Gent-Eeklo verzendt diverse nieuwsbrieven.  

Je kan je hier uitschrijven. 
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