GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERGADERING
Sint-Martens-Latem, 21 april 2015
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Kris Dellaert, Christian De Clercq, Eva Bal, Lola Di Vito,
Guido Vanden Berghe, Martine Vanhoucke, Roger Lahaut en Ward Claeyssens;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet

Verontschuldigd: Albert Haelemeersch, Ann Schollaert, Chantal Matthys, Eddy Vaernewijck,
Gert Buelens en Sabine Pauwaert;
schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe

1. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering van de GRC werd opgemaakt door Roger, waarvoor dank.
De GRC keurt het verslag goed mits een aantal aanvullingen van Martine worden aangebracht.
Pas daarna zal het worden gepubliceerd op de website van de GRC.
2. Werking GRC voorbije maanden
2.1 Advies De Brabandere
Het gemeentebestuur ontving een brief van prof. dr. Jan De Brabandere uit Rome, die een eigen,
moderne versie van het Lam Gods wenst te schenken.
De GRC geeft hierover een negatief advies: het werk is te groot/imposant, is kwalitatief niet sterk,
heeft geen link met onze gemeente enzovoort.
2.2 Taxifietsen op gemeentelijke evenementen
De GRC juicht een dergelijk initiatief toe, maar stelt vragen bij de praktische haalbaarheid ervan.
2.3 Cultuurcafés
- Het Cultuurcafé met Bogdan Vanden Berghe gaat niet door.
- De vraag werd gesteld een Cultuurcafé te houden rond duurzaamheid op zondag 23/08/2015 ter
gelegenheid van “Latem/Deurle zingt”. Door de vele geplande activiteiten van de GRC acht de
vergadering dat evenwel niet haalbaar.
- Het eerstvolgende cultuurcafé vindt plaats op 13/09/2015 met de première van een toneelstuk van
Richard Minne (zie 2.4).
2.4 Activiteitenagenda rond Richard Minne
- Juni tot oktober 2015: tentoonstelling in de schaapstal van het Museum Gevaert Minne
- Zondag 13/09/2015: première toneelstuk Richard Minne
Het toneelstuk is van de hand van Carlos Alleene en in regie van Werther Van Der Sarren. Er worden
drie voorstellingen gegeven in de Oude Brouwerij.
- Oktober 2015: afsluitende lezing

Opmerkingen met betrekking tot de toneelopvoeringen
- Een passende flyer/affiche moet worden gecreëerd, die via ons e-mailbestand verstuurd zal
worden.
- Het concrete aanvangsuur moet nog worden bepaald en tijdig gecommuniceerd.
- Ook het Davidsfonds, de Latemse Kunstkring, de Laethemschen Vriendenkring en de Seniorenraad
ondersteunen het project en zullen uitnodigingen versturen. Nagegaan moet worden welke
afspraken er met die verenigingen eventueel al zijn gemaakt. De bedoeling moet in elk geval zijn dat
de drie voorstellingen evenwichtig vol zitten. Aangezien het aantal plaatsen telkens beperkt is, wordt
voorgesteld één aanspreekpunt te kiezen bij wie geïnteresseerde genodigden zich moeten
inschrijven.
- Het trekkingsrecht waar de GRC jaarlijks recht op heeft, zal aan het project worden besteed.
3. Project-Driespoort
Het project-Driespoort is een commercieel en residentieel project aan de Gaversesteenweg in
Deinze. De oppervlakte van de benedenruimte bedraagt circa 600 vierkante meter. Het concept is
hier een “pop-upatelier” van te maken.
Onder meer Latemnaars Wim de Prez en Michel Flamme willen – samen met enkele Deinse
kunstenaars – hun medewerking verlenen. De opening vindt plaats op vrijdag 19 juni; de
tentoonstelling loopt door op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2015 (die laatste dag in combinatie met
de “Dag van de Makers”). Ook het Museum van Deinze en de Leiestreek verleent zijn medewerking.
De GRC vraagt wie, hoe en in welke mate hiervoor reclame zal worden gemaakt.
4. Algemene vergadering Sportraad
Er waren geen afgevaardigden van de GRC aanwezig.
5. Jaarlijks diner GRC
Het etentje in “La Promesse” (Dorp, Latem) was lekker en heel geslaagd. Voor herhaling vatbaar dus.
6. Cultuurprijzen
6.1 Barbaixprijs voor Fotografie (17/04/2015)
- De werkgroep evalueert binnenkort.
- Meer infobordjes bij de tentoongestelde werken zijn te raden.
6.2 Lieven Duvoselprijs voor Muziek
- De Lieven Duvoselprijs dit jaar nog organiseren, wordt organisatorisch zo goed als onmogelijk.
- Voorgesteld wordt wel al een werkgroep op te richten zodat de uitreiking van de prijs in het
voorjaar van 2016 kan plaatsvinden. Onder meer Kris, Lola, Martine en Sophie willen toetreden tot
de werkgroep. Medeorganisatoren voor de werkgroep en de jury worden gezocht (onder meer via
“Koor & Stem”).
6.3 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie
Deze prijs wordt uitgereikt in het najaar van 2016.
6.4 Cultuurprijs 2015
- Voorgesteld wordt een nieuwe prijs uit te reiken, meer bepaald aan een inwoner die bijzonder
verdienstelijk is/was voor het culturele leven in de gemeente.
- Een reglement dient te worden opgesteld; de reglementen van de GRC's van Deinze en Zulte
kunnen als voorbeeld dienen.
- De prijs zal voor het eerst worden uitgereikt in 2016.
- Dit punt wordt op de volgende GRC's geagendeerd.

7. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum
- Alle zalen zullen worden geëvalueerd en opmerkingen opgelijst.
- Het “Reglement Infrastructuur” wordt doorgestuurd naar de GRC. Op onze algemene vergadering
zal hieraan worden gerefereerd.
8. Voorstel Carlos Alleene
De gemeente kreeg van Carlos Alleene het voorstel elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur
een uurtje cultuur mee te organiseren. Het zou de naam “Cultuur-Obers” krijgen, waarbij
auteurs/letterkundigen worden geïnterviewd en een aantal muzikale intermezzi worden ingelast.
- De GRC wenst niet mee te werken aan dit initiatief aangezien het in het vaarwater komt van onze
eigen succesvolle cultuurcafés. Bovendien is het financieel niet haalbaar. Uiteraard staat het de
organisatoren vrij dit idee op eigen initiatief op via privé-initiatieven verder uit te werken.
9. Jaarverslag Bibliotheek 2015
De GRC heeft kennisgenomen van het “Jaarverslag 2014” van de gemeentelijke bibliotheek en keurt
het document goed. In ons schrijven zullen we evenwel de volgende opmerkingen formuleren:
- We missen een financieel luik/plan en hopen dat in het volgende jaarverslag hiervan een
samenvatting wordt opgenomen.
- In het verslag wordt verwezen naar twee leesclubs: een voor volwassenen en een voor jongeren (of
beter: kinderen). Het Davidsfonds Latem-Deurle behartigt grotendeels de organisatie van beide
leesclubs. Ook worden ze hierdoor financieel ondersteund (bijvoorbeeld op het vlak van de
verzekering van de leden). We pleiten er dan ook voor in het jaarverslag expliciet melding te maken
van het Davidsfonds Latem-Deurle.
10. Herziening subsidiereglement
Aan schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe zal worden gevraagd(via Doodle) enkele data voor te
stellen rond de herziening van het subsidiereglement.
11. Nieuws uit de gemeente
- Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de Latemse Kunstkring een beeldenexpositie van kunstenaar Hugo Vander Vekens. De opening vindt plaats op zaterdag 9 mei 2015 in
Museum Gevaert-Minne. De tentoonstelling loopt tot en met 24 mei 2015.
- Op 26 april 2015 organiseren de Erfgoedcel Leie-Schelde en POLS een open dag op zijn nieuwe
werkplek in de Tolpoortstraat (nummer 79) in Deinze.
- Op vrijdag 24 april 2015 is er een optreden van Johan Verminnen in de kerk van Deurle. Het
programma begint om 20 uur met een optreden van Jim Cain, alias onze dorpsgenoot Michiel
Vaernewijck. Johan Verminnen zelf start om 20.40 uur. De GRC engageert zich niet financieel maar is
wel akkoord om logistieke steun te verlenen.
- Op vrijdag 29/05/2015 vindt de algemene vergadering van de GRC plaats. Sophie verstuurt de
uitnodigingen, Bart maakt de PowerPoint-presentatie en Chris organiseert de receptie.
- In het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename loopt een expo over Oost-Vlaamse kunstenaarswoningen. Cruciaal is de combinatie van woning met het bijbehorende atelier. Ook onze gemeente
speelt een belangrijke rol in deze expo. Een groot deel van de inboedel van ons gemeentelijk
Museum Gust De Smet, dat momenteel wordt gerestaureerd, is immers tijdelijk in het depot
opgenomen. Ook de woning van Edgar Gevaert – het huidige Museum Gevaert-Minne – wordt in
beeld gebracht.
- FLUX is een artistieke ontdekkingstocht met kunsthistorische werken en hedendaagse creaties in
het voormalige Broelmuseum in Kortrijk. Centraal staat de aantrekkingskracht van de Leie voor de
kunst en haar betekenis bij de ontwikkeling van de Belgische twintigste-eeuwse kunstscène. De Leie
is in onze eigen streek bovendien een verbindende factor tussen kunstenaars en musea uit onze

eigen (Leie)streek. Sint-Martens-Latem heeft een aantal werken in bruikleen gegeven.
- Op 6 en 7 juni 2015 vinden de Open Kerkendagen plaats; het thema dit jaar is “Clair-Obscur”. Ook
de kerken van Latem en Deurle nemen deel. De deelnemers krijgen een brochure met tekst, foto’s en
beschrijving van de tocht tussen onze twee kerken. Er is ook een kortere wandelroute in de
omgeving voorzien. Verder zijn er tentoonstellingen en rondleidingen gepland.
12. Dorpsmagazine
- Tekst over toneelstuk Richard Minne + expo Kortrijk
- Data voor het Dorpsmagazine:
Deadline aanleveren
teksten

Verschijningsdatum

15/03/2015

24/04/2015

17/05/2015

19/06/2015

05/07/2015

18/08/2015

13/09/2015

23/10/2015

25/10/2015

4/12/2015

13. Financiën: stand van zaken op 21/04/2015
Bank: 1459,32 euro
Kassa: 371,25 euro
Totaal: 1830,57 euro
14. Rondvraag
Sophie Desmet
Er wordt voorgesteld met de GRC een bezoek te brengen aan de expo in Ename (zie agendapunt 11).

Volgende vergaderingen:
- algemene vergadering: 29 mei 2015 (20.00 uur), Oude Brouwerij
- bestuursvergadering: 8 juni 2015 (20.00 uur), Sociaal Huis

Ward Claeyssens
Vervangend secretaris

