Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem
Verslag gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC)
ZITTING 17 september 2019
Aanwezig: Lieve De Buck, Jacques Vancraeyenest, Frans Vandenhende, Stijn Laurez, Annie
Lens, Ghislaine Van Bel, Mariette Cnockaert, Veerle Nachtegaele, Karel Van Crombrugge,
Mieke Vanheulenberghe, Marie-Claire Taelman
Verontschuldigd: Jimmy Santens, Ruth Debels
Afwezig: Sofie Van Hamme

1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd

2. Concert + Workshop 2019
Affiches zijn uitgehangen uitgenomen op het gemeentelijk domein de Ghellinck. (Reeds
geruime tijd afgegeven op gemeentehuis)
Kranten nog te informeren door Lieve.
De extra verlichting wordt besteld bij Grizzly
Opzetten podium zaterdagnamiddag 19 oktober: Jacques, Frans en Stijn.
Marie-Claire zorgt voor de catering.
Het podium wordt na de receptie afgebroken en in het portaal gezet.
Lieve stuurt de gegevens van de werkshop door.

3. Tentoonstelling oranjerie tijdens zomermaanden 2020
Carl Van Crombrugge denkt na over het voorstel om tentoon te stellen tijdens juli/augustus
2020.
4. Cultuurprijzen 2020
De kandidatuurstellingen moeten ingediend worden vóór 1 januari 2020. Lieve maakt een
aankondiging om in het volgend gemeentelijk infoblad te laten verschijnen.
De GAC adviseert het gemeentebestuur een budget van maximaal 600 € per beeldje.
Uitreiking van de prijzen: de GAC stelt voor om de uitreiking te laten plaatvinden in de
Bibliotheca Elseghemensis tijdens de week van de vrijwilliger. (29.02.2020 tot 08.03.2020)
5. Datum zoeken voor muzieklezing ‘Luisteren met je ogen, kijken met je

oren’
Een donderdagavond in maart of donderdagavond 2 april in het auditorium van het
Hoevegebouw in domein de Ghellinck. Dit om 19u30. Marie-Claire maakt de afspraken.

6. Aanbrengen van een gedicht op de muur van de voormalige groentetuin de

Ghellinck.
Het gemeentebestuur gaat akkoord.
Het voorstel van de GAC is dat het gedicht wordt geschilderd op de muur rechtover de hoeve
Normandie.
Dit kan een start betekenen voor een pad met gedichten in het park.

7. Varia
- Marie Claire wint informatie in over zangeres Janne Blommaert (Petegem);
- Annie wint informatie in over harpiste Emma Vandevoorde (Wortegem).

- In oktober wordt een vergadering gepland voor de bespreking van de erkennings- en
subsidiedossiers van de culturele verenigingen. Datum volgt later na afspraak met Ruth Debels.

Volgende vergadering: 10 december 2019 om 19u30 in De Ruffel te Petegem

