Intussen is Marc zijn 20-jarige achterstand volop aan het wegwerken door o.a.
nog actief te zijn in twee andere bandjes.
Vrees echter geen aanslag op je oren: op de voorbije Kapelse kerstmarkt
demonstreerden de bandleden hoe ze ook op een akoestische manier weten te
boeien. Het muzikale luik van deze editie van 't Kapellenoarke valt dan ook te
beurt aan The Heavenly Kings unplugged.
KUNST - tentoonstelling door Frank Bogaert
Onderwerp: schilderijenreeks "Ode aan de ijdelheid"
De Tieltse kunstschilder Frank Bogaert kwam zich in 2001 in Schuiferskapelle
vestigen. De kluizenaar toverde er de voormalige stoffenwinkel in het centrum van
het dorp om tot een heel merkwaardig museum van voornamelijk Afrikaanse kunst
en eigen werk. Hij schildert vooral losse werken, maar het gebeurt ook dat hij zich
aan het werk zet voor een reeks schilderijen over eenzelfde onderwerp. Zo
bestaat er o.a. een serie geïnspireerd op de gifgasaanvallen in WOI en een
verzameling van 304 erotisch getinte kleine afbeeldingen van fictieve pausen op 1
groot schilderij. Onder meer de aanloop naar de Federale en Vlaamse
verkiezingen van 1999 liet Frank inspireren tot een politiek getinte reeks van 100
schilderijen. In 1999 zelf reeds werden die onder de titel "Ode aan de ijdelheid"
tentoongesteld in het Tieltse Cultureel Centrum. Het stadsbestuur vond de werken
zo uniek dat besloten werd meteen de volledige reeks aan te kopen. De helft van
de schilderijen heeft zijn plaats gevonden in het stadhuis maar de andere helft
werd tot op heden nooit meer geëxposeerd. Het stadsbestuur werd bereid
gevonden deze eenmalig tentoongestelde werken uit te lenen aan 't
Kapellenoarke. Het betreft bizarre, ludieke, nihilistische uitvergrote pasfoto's van
fictieve politici als leden van een ontmenselijkte politieke kaste: ideaal om met een
glimlach op het gezicht en een goed glas bier in de hand te bekomen van de
nieuwe verkiezingen die net achter de rug zullen zijn.
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Schuiferskapelle
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TIELT ZOMERT

De expositieruimte van Frank die elke zondag vrij toegankelijk is van 14 u. tot 19 u. zal uitzonderlijk
gesloten zijn, daar de kunstschilder zich in 't Kapellenoarke zal bevinden.

KERMIS + RANDANIMATIE
Kermisattracties vanaf 15.00 u.: draaimolen, schietkraam, viskraam
Randanimatie: ijsjeskar, braadworstenkraam
Onder voorbehoud:, kindergrime, ballonplooien

WK VOETBAL
Ook de voetballiefhebbers hoeven die dag niets te missen van hoe de Belgen
presteren op het wereldkampioenschap in Brazilië.
Locatie: vergaderzaal Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Mr. Walkman
18.00 u.: België - Rusland

Juni-kermis 2014
Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle
Eventuele programmawijzigingen na 30/05/2014 zijn niet meer opgenomen in deze folder

V.U.: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 SKP - www.thedirtyscums.com

~ Vrijdag 20 juni 2014 ~
AFTRAP
Startschot van Tielt Zomert én de kermis in aanwezigheid van Burgemeester en
Schepenen (o.v.) - verbroedering tussen en degustatie van het Kapelse bier "'nen
Dirty Scum" en in primeur het gloednieuwe Tieltse bier "De Poes"
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473/83.62.26 (Klaas)
19.00 u.: aanvang

STREEKBIEREN
Streekbierenavond - geen betere aansluiter op de aftrap en geen betere opener
om meteen in feeststemming te komen voor het ganse feestweekend  - vocale
opluistering door het Sint-Pauluskoor (o.v.)
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473/83.62.26 (Klaas)
20.00 u.: aanvang

~ Zaterdag 21 juni 2014 ~
PETANQUETORNOOI
Voorjaarskampioenschap van Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden en alle
inwoners van Schuiferskapelle
Locatie: petanqueveld Brouwerijstraat (aan KSA-heem)
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle -  051/40.12.08 (Mia)
13.00 u.: inschrijving + samenstelling van de ploegen
14.00 u.: aanvang (tot 17.00 u.)

KERMIS
Kermisattracties vanaf 15.00 u.: draaimolen, schietkraam, viskraam
Randanimatie: ijsjeskar

EETFESTIJN
Kalkoenfilet met frietjes en koude groenten à volonté - 15 € voor volwassenen, 8 €
t.e.m. 12 jaar - kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden en spelers
+ Optreden Jason Bradley en Leah Bien
+ Discobar (Jason Bradley)
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Torensjotters -  0477/29.43.99 (Freddy)
19.00 u.: aanvang eetfestijn
20.30 u.: aanvang discobar
22.00 u.: aanvang optreden
- VERKEERSINFO Voor de veiligheid van onze kinderen wordt het stukje Brouwerijstraat tussen
de H. D'hontstraat en de parking van Club '77 het ganse weekend afgesloten

~ Zondag 22 juni 2014 ~
'T KAPELLENOARKE
ste

In deze 8 editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je terecht voor een drankje
en een hapje. Traditioneel wordt een forum geboden aan inwoners van
Schuiferskapelle om hun markante hobby of uitzonderlijk beroep publiekelijk voor
te stellen. Gratis kermistickets aan de toog om 14.30 u. - 16.00 u. en 18.00 u. !
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.)
HEEMKUNDE - doorlopende projectie door Peter Remmerie
Onderwerp: Dorpsfeesten 1987 (125 jaar Schuiferskapelle) en 1989
(Bietjesfeesten) - windhoos (1972 ?)
Peter is een man met vele talenten en interesses. Een van die interesses is het
vastleggen in beelden en filmpjes van lokale evenementen, van fait divers, van
diverse uitstappen, of van zowel kleine als historische momenten in zijn grote
passie het wielrennen. Er wordt niet enkel beroep gedaan op Peter's archief door
Kapelse verenigingen maar ook door bv. voormalige beroepsrenners. Zelf levert
hij o.a. een niet onbelangrijke bijdrage aan de Facebook-stek "Tielt zoals het ooit
was". Niet in het minst spreekt hij hiervoor op zijn beurt ook regelmatig het archief
aan van zijn vader, zelf altijd al een pionier geweest op het gebied van
beeldmateriaal.
Voor 't Kapellenoarke heeft Peter in een doorlopende presentatie herinneringen
uitgekozen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van 125 jaar Schuiferskapelle
(1987) en aan de legendarische Bietjesfeesten van 1989 waarvoor Clouseau kon
gestrikt worden net voor hun grote doorbraak. Uit het archief van zijn vader diepte
hij ook nog beelden op van een spectaculaire windhoos in Schuiferskapelle uit
begin de jaren zeventig.
MUZIEK - optreden door The Heavenly Kings
Onderwerp: 2 mini-concertjes om 15.30 u. en om 17.30 u.
In de Tieltse rockscène van de jaren tachtig speelde drummer en Kapellenaar
Marc altijd wel zijn rol in een of ander bandje. Met de Failing Fellows werd in 1988
zelfs de finale van Humo's Rock Rally gehaald, waarna een single en een LP
werden uitgebracht. Daarna verdween Marc voor meer dan 20 jaar uit het actieve
rockmilieu, maar het bloed kruipt waar het onkruid niet vergaan kan - of zoiets - en
in 2011 werd The Heavenly Kings boven de doopvont gehouden. In 2012 prijkte
de band als opener op de affiche van Rock@Schuiferskapelle, een plaats die de
groep uiteindelijk door overmacht niet kon innemen. Het jaar nadien waren ze
echter wel van de partij en ook dit jaar staan ze te popelen om met een
vernieuwde bezetting hun kunnen te tonen op Rock@Schuiferskapelle XIV.

