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2004-2009 hogere graad keramiek 

(tine dodion, marc verbruggen & anja vermeir)

2004-2006 prelude (natuur > textuur)

*  de uitnodigende sensatie van het nieuwe medium klei

* het ontwikkelen van een eigen vormwereld gebaseerd op de natuur

* de bevestiging van de voorliefde voor tactiele waarneming en 3-
dimensionele  weergave

2006-2008 exploratie (vorm > textuur)

* industriële vormen worden herwerkt en vervormd tot functieloos object

* in de zoektocht naar textuur worden gietvormen in klei en porselein 
ondergeschikt aan ingebed sisaltouw, bananenblad, vogelveren en kant

2008-2009 evolutie (textuur > textiel)

* de spanning tussen vorm en huid wordt uitgediept

* versteend textiel



2009-2014 hogere graad ruimtelijke kunst (prOjectatelier)

(chris bachot)

2009-2010  4Xtravert / tielrode

* eerste kennismaking met in situ werk

* intense natuurbeleving op het ritme van de seizoenen

* ontdekking van nieuwe liefdes : viltwerk & assemblage

2010-2011 ondergronds / kruibeke

* zoektocht naar evenwicht tussen eigen inbreng en samenwerking

* teksten voor de klasblog 

* geloof in eigen kunnen na regionale selectie in SMAK-gent 
canvascollectie VRT/RTBF collection

2011-2012 h-art / temse

* uitdieping van persoonlijke expressievormen

* worsteling met deadlines door arbeidsintensieve constructies

2012-2013 entr’acte / deelname k.u.s. sinaai

* kostuumontwerp ‘luna tecta’ & ‘luna spinosa’



2013-2014 de groote vrede / deelname k.u.s. sinaai

* vilt- en haakwerk met interactieve component als communicatie-
medium 

2009-2014 OLAV 

(oud-leerlingenbond academie en vaktekenschool temse)

* bestuurslid – penningmeester

* ondersteuning van de werking van de academie door de organisatie 
van cultuuruitstappen en tentoonstellingen voor leerlingen en oud-
leerlingen 

* jaarlijkse organisatie van tekenwedstrijd ‘jos hoste’ voor alle leerlingen 
lagere school van de gemeente temse & omgeving, die bij de laatste 
edities telkens meer dan 1000 jeugdige kunstenaars aan het werk zette

foto 1 : protection (Xtravert maart springt / tielrode)

foto 2 : zoömorf (ondergronds / kruibeke) 

foto 3 : re-birth (h-art / temse)

foto 4 : luna tecta (k.u.s. / sinaai)

foto 5 : social network 1914 (de groote vrede / temse)
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