
	  

DROGENBOS - Opening 
kunsttentoonstelling VRAK 
	  
	  
	  
GC De Muse, aan de Kuikenstraat 4 in Drogenbos, liep overvol voor de 
derde tentoonstelling van VRAK , de vereniging van 
Amateurkunstenaars in de Rand. Covoorzitters Marc Lemmens en 
Simonne Demol beschreven de werking van de vereniging en de 
samenwerking met de gemeenschapscentra. Via kunst banden smeden 
in de Vlaamse rand rond Brussel blijft het motto van de vereniging. 

Na een korte toespraak door kamerlid Weyts bedankte de vereniging 
hun peter Luk Van Biesen. Een keramiek die een gebarsten Brussel met 
de Vlaamse rand weergeeft was een meer dan passend geschenk 
tijdens deze woelige BHV-politieke periode. Open Vld Kamerlid Luk Van 
Biesen aanvaardde het peterschap van de vereniging. "Het is leuk te 
zien dat kunst verenigt maar ook grenzen verlegt. Een zulke open visie 
zou in de politiek ook veel problemen oplossen.". 
  
Nog meer info: 
  
Voor haar jaarlijkse tentoonstelling strijkt VRAK (Vlaamse Amateur 
Kunstenaars in de Rand) dit jaar neer in het GC de Muse in Drogenbos. 
Met VRAK zet de Muse voor het eerst haar deuren open voor 
amateurkunstenaars. 
  
Vrak, een jonge kunstkring werd begin 2007 opgericht te Sint-Genesius-
Rode en bestaat vooral uit Kunstenaars uit de Vlaamse Rand maar staat 
ook open voor niet-Vlaamse kunstenaars,zolang ze zich aanpassen aan 
het Vlaams karakter van de Kring en de regio. Het is haar bedoeling om 
in culturele centra in en om de Rand tentoonstellingen te organiseren en 
er lokale kunstenaars bij te betrekken. 
  
Negen leden van Vrak tonen hun creaties bestaande uit de meest 
uiteenlopende disciplines (olie, aquarel, acryl, fotografie, digitale 
schilderkunst, glaskunst, kunstkeramiek, sculpturaal werk). 



  

Deze tentoonstelling loopt tot en met 30 april, nocturne op vrijdag 
30 april van 17 tot 22 u. als afsluiter. Tijdens de weekends van 24 en 
25 april zullen de deuren geopend zijn van 14 tot 18u. Ingang gratis.	  


