
Persmededeling: ‘Kunst in de Troost’, Vilvoorde, 25-27 april 2015 
Eén keer per jaar… 

Eén keer per jaar de rust ervaren van het stilste 

plekje van Vilvoorde… 

Eén keer per jaar achter de muren kijken van het 

karmelietessenklooster Onze-Lieve-Vrouw-van-

Troost. 

Voor de zestiende keer is er tijdens de Vilvoordse 

Jaarmarkt  ‘Kunst in de Troost’, een tentoonstelling 

met beeldende kunst in de prachtige kloostertuin 

en de conventsgebouwen. Van zaterdag 25 tot en 

met maandag 27 april 2015 (de dag van de 

Jaarmarkt) stellen meer dan twintig kunstenaars 

tentoon, afkomstig uit Vilvoorde en ver daarbuiten. 

Ze werken met verf, brons of glas en hun thema’s 
zijn zeer uiteenlopend. De verbinding vormt de 

bijzondere locatie, het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost.  

De kunstenaars die deelnemen in de lente van 2015 zijn beeldhouwers Renaat Ramon, Peter 

Jacquemyn, Marc Janssens, Christian Cadelli, Isidoor Goddeeris, Hilde Van de Walle , Arthur 

Vermeulen, Els Vermandere,  Cathérine Thiry, Willy Peeters, Cyriel Lommelen, Luk Luts. Voorts 

keramisten Lus Van Eenaeme en Jan Duytschaever; glaskunstenares Pia Burrick, Viviane De Greef met 

draadsculpturen, de Syrische Koerd Kito Sino met grafiek en mozaïek, grafici Jef Lambrecht en Eric 

Steyaert, fotograaf Stephan Peleman, street-artist Bart Smeets en schilders Korneel Steyaert, Irma 

Smeets, Erna Mouton, Fried Jonkers en Hilde Damman. 

De sfeer van het Karmel Klooster in het midden van de Stad Vilvoorde wordt best weergegeven door 

dit gedicht van dichter-beeldhouwer Renaat Ramon: 

Karmel  
Buiten 
  wordt je gewicht 
  in decibel gemeten. 
Binnen 
  heerst de weldaad 
  van het zwijgen – 
  een wal tegen geweld. 
Je hoort alleen 
  de dialoog 
  van duisternis 
  en licht. 
Ook in de tuin 
  bloeit stilte. 
In stilte 
  bloeit kunst. 

 

‘Kunst in de Troost’ is open op zaterdag 25 en zondag 26 april (10u-18u) en op maandag 27 april 2015 

(11-u-18u). De toegang is gratis. De opbrengst van de verkoop gaat naar de restauratie van de basiliek 

Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost. 

Contact en informatie: … (niet voor publicatie): erik.guldentops@telenet.be – 0475 432 748 

Kito Sino - Mozaïek 

Bart Smeets - Graffiti 

Catherine Thiry - Brons 

Hilde Damman - Olieverf 
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