
KUNST-
PLATFORM 
KAPPA? 
 

In 2020 bestaat Kunst-
platform Kappa 25 jaar en 
dat moet gevierd worden! 
Hoe? Met een memorabele 
tentoonstelling natuurlijk 
en op een heel ongewone 
plek met heel verrassende 
werken. 
Sinds het ontstaan in 1995 
is Kunstplatform Kappa heel 
actief in regio Noord Ant-
werpen met jaarlijks mini-
maal twee tentoonstellin-
gen. In die 25 jaar is de 
kunstkring uitgegroeid in de 
breedte en in de lengte. 
Momenteel zijn er meer 
dan 100 creatievelingen 
aangesloten met heel diver-
se disciplines. Fotografen, 
schilders, beeldhouwers, 
kunstenaars met assembla-
ges, sculpturen en muur-
schilderingen, dichters, 
schrijvers en vertellers die 
de uitdagingen die Kappa 
hen biedt graag aangaan. 
Regelmatig wordt er een 
curator uitgenodigd die de 
tentoonstelling begeleidt. 

Eerdere projecten waren: 
Fort E in Fort Ertbrand, 
Dwaasheid van de wereld 
tijdens het Bruegeljaar, Sur-
pries, Klankkleur met mu-
ziek en beeld, Hof van Ver-
langen in het Arboretum, 
Utopia, Hof van Plaisantie, 
Zeven Werken van Barm-
hartigheid, Vreemd, Prettig 
gestoord en Prometheus, 
Orpheus & Eurydice, Een 
onvervuld verlangen met als 
thema Louis Paul Boon en 
Blokjee in kazerne Bauwin, 
... . 
 
Ook zin in een uitdaging? 
Lid worden van Kunst-
platform Kappa kan voor 
maar 20 euro/jaar én je 
krijgt dan ook zes keer ons 
nieuwsblad Letter 10 toege-
zonden. BE 08 4137 2036 
6113 BIC-code: KREDBEBB 
Meer info nodig? 
Ga eens kijken op onze 
website 
www.kappakunstplatform.b
e en schrijf je meteen in 
voor de nieuwsbrief, zo 
moet je niets meer missen. 
Of mail je vragen naar: in-
fo@kappakunstplatform.be 
Fijn dat je erbij was. 

Zonder titel 
Erik Simons 
Polderklei, mixed media 
 
 
 
 
 
www.eriksimons.be 

Neeisnee 
Opgehokt 
Patricia Dolezal 
Olieverf op jute 
 
 
 
 
 
dolezalcreatures@gmail.com 

Neeisnee 
Il Dottore 
Patricia Dolezal 
Olieverf op jute 
 
 
 
 
 
dolezalcreatures@gmail.com 

Neeisnee 
The Abyss 
Patricia Dolezal 
Olieverf op jute 
 
 
 
 
 
dolezalcreatures@gmail.com 

Mistschip 
Stef Van Eyck 
Metaal 
 
 
 
 
 
svesf@proximus.be 

 

Nocturnes 
Vrijdag 2 oktober 20u 
Bert Dockx 
 
 
Vrijdag 9 oktober 20u 
Jelle Van Giel Group 
 
 
 
 
Vrijdag 16 oktober 20u 
Night of the Pawlowski Syndrome 
 
 
 
Rondleiding 
Zaterdag 3, 10 en 17 oktober 
 
Buurtexploratie Rozemaai  
Zaterdag 10 oktober 15u 


