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5 t/m 25 februari – Expo 
Ticuna 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 
Zaterdag & zondag van 11.00 tot 16.00 

 
Vrijdag 9 februari  - Film 
Embrace of the Serpent 

20.00 
 

Donderdag 15 februari - Lezing 
Ticuna, een volk uit de Amazone 

Daniel De Vos 
20.00 

 
Woensdag 21 februari - Lezing 

ART BRUT 
Tony van Loon 

20.00 
 

Woensdag 28 februari  - Lecture 
The divine artist (Bahá'í) ς 

Hugh Featherstone 
20.00 

 

Zaterdag 10 maart 
Boekenmarkt 
10.00 ς 17.00 

 
Woensdag 21 maart - Lezing 

Mysteriesleutels I - Het mysterie van het kruis 
Jo Haazen 

20.00 
 

Zaterdag 31 maart - Lezing 
Keltische symbolen 

David Dom 
14.00u 

 
Zaterdag 7 – zondag 8 april 

Tribale Kunst & Etnografica Beurs 
10.00 ς 17.00 

 
Woensdag 16 mei - Lezing 

Mysteriesleutels II ς Zelfkennis door inwijdingen 
in Universele Wetmatigheden 

Jo Haazen 
20.00 

 



 

5 t/m 25 februari – Expo 
Ticuna 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 
Zaterdag & zondag van 11.00 tot 16.00 
Alle info & programma : www.RKEvzw .org 

 

 
 
Vrijdag 9 februari  - Film 
Embrace of the Serpent 
20.00 ς Toegang is gratis 
 

De film vertelt twee verhalen over gebeurtenissen die plaats 

vonden tussen 1909 en 1940. In beide verhalen speelt 

Karamakate, een sjamaan  en de laatste overlevende van zijn stam in het Amazonewoud. Hij reisde samen 

met twee wetenschappers, de Duitser Theodor Koch-Grunberg en de Amerikaan Richard Evans Schultes, op 

zoek naar de zeldzame yakruna, een heilige plant. De film is losjes geïnspireerd op de dagboeken die beide 

wetenschappers bijhielden over hun veldwerk in het Amazonewoud. 

 

 



 
Donderdag 15 februari - Lezing 
Ticuna, een volk uit de Amazone 
Daniel De Vos  
20.00 
 

Naar aanleiding van de tentoonstelling verteld Daniel De Vos over 

zijn 30-jaar onderzoek bij de Ticuna. Deuren open vanaf 19.30  - 

¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς ƭŜŘŜƴ wY9 ϧ ǎǘǳŘŜƴǘŜƴ ϵ пΦлл 

 

Woensdag 21 februari - Lezing  
ART BRUT 
Tony van Loon 
20.00 
 
De lezing gebracht door prof Tony Van Loon, die antropologie doceert aan onze Faculteit, vertelt het verhaal 
van kunstwerken gemaakt door psychiatrische patiënten. 
Op die manier wordt de grens afgetast tussen werken bedoeld voor de schone kunsten en deze 
geproduceerd door kunstenaars zonder scholing en zelfs zonder het oogmerk hun werk ten toon te stellen 

als een kunstwerk. 
We vertrekken onze zoektocht vanuit de grotschilderingen in voor-
historische tijden. Ook daar ontstonden tekeningen die de tijd 
hebben getrotseerd maar die helemaal niet tot doel hadden een 
kunstwerk te willen zijn. Al deze werken - die we nu aanduiden als 
art brut of als outsiders kunst of marginale kunst - overtuigen de 
kijker door hun fascinatie voor het ongewone, voor hun aandacht 
voor het niet conventionele. Het is de verdienste van het dad-isme 
om de kunstwaarde ervan te hebben ontdekt. 
De lezing wordt begeleid door een groot aantal voorbeelden, zodat 
de deelnemers aan de lezing meer dan voldoende voorbeelden van 
deze kunstvormen zal hebben gezien en - naar we hopen - zal 
kunnen waarderen. 

We willen deze lezing aanbieden aan alle liefhebbers van beeldende kunsten in het algemeen en aan allen 
die op zoek zijn naar de essentie van wat kunst is en wat zingeving, Er is zoveel in de wereld dat 
angstaanjagend,  betekenisloos, idioot is. Om daaraan zin te geven, is kunst een uiterst geschikt middel. 
 
Deuren open vanaf 19.30  - ¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς ƭŜŘŜƴ wY9 ϧ ǎǘǳŘŜƴǘŜƴ ϵ пΦлл 

 
 

 

 

 



 

Woensdag 28 februari  - Lecture 
The divine artist (Bahá'í) ς Hugh Featherstone 
20.00 

 

the divine artist                                                                                                                                                          - 

passion and humility: how art approaches the divine 

where science ends and art begins: the mediaeval city as encyclopaedic metaphor 

watchmaker, alchemist, creator, inspirer: god and the creative urge 

ŀǊǘ ŦƻǊ ŀǊǘΩǎ ǎŀƪŜΥ ŎƻƴŎŜǇǘǎΣ ŀōǎǘǊŀŎǘƛƻƴǎ ŀƴŘ ǘƘŜ ǿŀȅ ŦƻǊǿŀǊŘ 

the magic mirror: how we percieve the invisible 

a place for everything: art and the struggle to fit religious expectations 

ōŀƘŀΩƛ ŀǊǘΥ ǘƘŜ ǇǊƻōƭŜƳǎ ƻŦ ŀƴ ŜƳōǊȅƻƴƛŎ ŎǳƭǘǳǊŜ ƛƴ ŀ ǇƻǇǳƭƛǎǘ ŀƎŜ 

 

Deuren open vanaf 19.30  - ¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς leden RKE & studenten ϵ пΦлл   - lezing is in het Engels  

 

 

 

Boekenmarkt                                                                                                                        

Zaterdag 10 maart 

10.00 ς 17.00 
 
Gratis Toegang ς Cafetaria aanwezig 
 
Op de boekenmarkt vindt u zowel tweedehands als nieuwe boeken over tal van onderwerpen zoals filosofie, 
religie, spiritualiteit, geschiedenis, mythologie, kunst, cultuur, etnografie, antropologie, psychologie, 
esoterie, enz... 
Info & inschrijving :  boekenmarkt.ieperman@gmail.com 

 

 

 

http://boekenmarkt.ieperman.be/agenda-boekenmarkten


 
 

Woensdag 21 maart - Lezing 
Mysteriesleutels I - Het mysterie van het kruis 
Jo Haazen 
20.00 

 
Jo Haazen is professor aan de Faculteit voor Kunst van de Staatsuniversiteit te 
Sint-Petersburg (Rusland), ere-directeur van de Koninklijke Beiaardschool te 
Mechelen, emeritus stadsbeiaardier van Antwerpen en Mechelen, gastdocent 
aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Antwerpen 
en gerenommeerd uitvoerend kunstenaar (beiaardier), pedagoog en filosoof.  
 
Het kruis is een geometrisch teken dat doorheen de geschiedenis het voornaam-
ste symbool werd van de Christelijke beschaving. Het begon met de kruisdood 
van Jezus van Nazareth, gevolgd door de overwinning van de Romeinse keizer 
Constantijn de Grote, die in 312 nabij Rome zijn belangrijkste tegenstander, 
Licinius, versloeg dankzij het  symbool in zijn vaandel dat hem in een droom 
werd voorgehouden als overwinningsteken. Na zijn zege bekeerde Constantijn 
zich tot het Christendom, dat voortaan de officiële confessie werd in haast alle 

landen rond de Middellandse zee. Mede door de heersende priesterklasse werd het kruis in de volgende 
eeuwen over de hele wereld verspreid. Buiten deze historische aspecten zijn er evenwel duidelijke verschillen 
tussen het kruis vŀƴ WŜȊǳǎ Ǿŀƴ bŀȊŀǊŜǘƘ Ŝƴ ƘŜǘ άŎƘƛ-Ǌƻέ ǎȅƳōƻƻƭ Ǿŀƴ /ƻƴǎǘŀƴǘƛƧƴ ŘŜ DǊƻǘŜΦ .ŜƛŘŜ ŦƛƎǳǊŜƴ ȊƛƧƴ 
meetkundig evenwel te herleiden tot een spel van tegengestelde of aanvullende krachtlijnen die in het 
universum alom tegenwoordig zijn. Door dit wonderbaar verschijnsel ligt het kruis aan de basis van vele, 
wiskundige, filosofische en esoterische interpretaties die voor de mens van groot nut kunnen zijn als deze 
worden omgezet in  praktische, dynamische toepassingen.   

 
Deuren open vanaf 19.30  - ¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς ledeƴ wY9 ϧ ǎǘǳŘŜƴǘŜƴ ϵ пΦлл 
 
 

Zaterdag 31 maart - Lezing 
Keltische symbolen 
David Dom 
14.00u 

Keltische symbolen ontstonden meer dan 2500 jaar geleden wanneer de oude Kelten hun eigen, unieke vorm 
van kunst ontwikkelden. Ze zijn terug te vinden in allerhande soorten, vormen en kleuren, denk maar aan de 

Keltische knoop, het Keltische kruis, de shamrock of de triskel. Ook vandaag de dag zijn 
Keltische symbolen nog erg populair, en vormen ze ook een belangrijk deel binnen de 
Keltische spiritualiteit van de moderne Druïden. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Met 
deze voordracht nemen we een aantal bekende en minder bekende Keltische symbolen 
onder de loep, en ontdekken we hoe ze zijn ontstaan, waar ze voor staan en wat ze voor 
ons kunnen betekenen. 

Deuren open vanaf 13.30  - ¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς ƭŜŘŜƴ wY9 ϧ ǎǘǳŘŜƴǘŜƴ ϵ пΦлл 
 
 
 
 



 
 

Zaterdag 7 – zondag 8 april 
Tribale Kunst & Etnografica Beurs 
10.00 ς 17.00 ς Gratis Toegang 
 

 
 

Info & deelname : www.Tribalartsfair.com  -  info@tribalartsfair.org 
 
 
 
 

Woensdag 16 mei - Lezing 
Mysteriesleutels II ς Zelfkennis door inwijdingen in Universele Wetmatigheden 
Jo Haazen 
20.00 
 
 
Gnothi Seauton / ɹ ˄ ʻʽ ˋʶʰˎˍˈ˄ /  Ken u zelf, was volgens een reisverslag van de Griekse schrijver Pausanius 
een spreuk die de ingang van de tempel van Apollo in Delphi sierde. Geciteerd, geïnterpreteerd en herkauwd 
door menig filosoof behoudt deze spreuk tot op heden een frisse uitdaging om door opvoeding en studie tot 
meer zelfkennis te komen. De ontwikkeling van het menselijk denken zet zich echter verder en plaatst ons 
ǾŀƴŘŀŀƎ ǾƻƻǊ ŘŜ ǾǊŀŀƎ άǿŀǘέ ǿƛƧ ȊƛƧƴ ώʶʾ˃ʰˋˍʶ ˍʽϐΣ ŜŜǊŘŜǊ Řŀƴ άǿƛŜέ ǿƛƧ ȊƛƧƴ ώˉˇʽˇʽ ʶʾ˃ʰˋˍʶϐΦ !ƭŘǳǎ ƎǊƻŜƛǘ ƘŜǘ 
bewustzijn dat wij minuscule deeltjes zijn van de Schepper waaruit alles en iedereen geboren werd, 
aansluitend bij de woorden uit de Tora [Psalm 82:6] en het Nieuwe Testament [Johannes 10:34]: Ik heb 
gezegd: 'U bent goden'. Het bevorderen van het besef dat wij erfgenamen zijn van de Schepper en het 
ontwikkelen van zelfkennis door inwijding in universele wetmatigheden is een bijzondere opgave die kan 
beschouwd worden als een kunst en een wetenschap. 
 
Deuren open vanaf 19.30  - ¢ƻŜƎŀƴƎ ϵ сΦлл ς leden RKE & studenten ϵ пΦлл 


