
 

 

 

PERSCONFERENTIE PiKANT! 

Waterkasteel van Moorsel, 28 mei 2019, 11u 

 

De heer Willy Michiels, eigenaar van het Waterkasteel 

De heer Fernand Huts, namens Katoen Natie NV en Indaver NV 

De heer Jan Pieter De Nul, namens Jan De Nul Group 

Prof. Dr. Katharina Van Cauteren, namens de Kanselarij van The Phoebus Foundation 

Mevrouw Greet Rome-Verbeylen, namens Living Lace vzw 

Mevrouw Greet Van de Velde, namens Van de Velde NV 

De heer Jozef Dauwe, ere-gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen 

De heer Christoph D’Haese, burgemeester van de stad Aalst 

Mevrouw Ilse Uyttersprot, cultuurschepen van de stad Aalst  

hebben het genoegen U uit te nodigen op de persconferentie ter gelegenheid van de tentoonstelling  

 

PiKANT! Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed 

op 28 mei 2019 om 11 uur in Moorsel (Aalst) 

 

De tentoonstelling is een belevenis die de bezoeker meeneemt door vijf eeuwen kant- en 

kunstgeschiedenis, met ongelooflijke topstukken uit heden en verleden. 

De persconferentie vindt plaats in Aalst, meer bepaald in de deelgemeente Moorsel (op 3 km van het 

centrum van Aalst). 

  



 

Plaats: Het Waterkasteel van Moorsel (ook gekend als het Hof van Plaisance van de abten van de 

abdij van Affligem), in de grote ontvangstzaal van de abten. 

Bereikbaarheid: Voor GPS voert u best het volgende adres in: Opwijksesteenweg, 9310 Moorsel.  

Dan aan de kerk de dreef inrijden naar het kasteel. U kan parkeren naast de slotgracht.  

Duur: 11u - 12.30u, aansluitend lunch, bezichtiging en interviews. 

Tijdens de persconferentie ontvangt u een uitgebreide persmap, het themanummer van OKV, een 

bijzondere editie van Phoebus Focus over het campagnebeeld, geschreven door Dr. Leen 

Kelchtermans en het kunstboek van uitgeverij Lannoo: ‘Kant in Vlaanderen’. 

Na de persconferentie hebt u de gelegenheid kennis te maken met de verschillende deelfacetten van 

PiKANT! 

1. Kant als levensdraad neemt de bezoeker mee in de tijd. Aan de hand van topstukken uit de 

kunstgeschiedenis – met namen als Rubens, Van Dyck, Jordaens – en van onwaarschijnlijke 

hoogtepunten uit de kantgeschiedenis volgt de bezoeker de levensloop van de mens, van doop, over 

huwelijk tot dood. 

2. Pikante kant presenteert in een spectaculaire enscenering de geschiedenis van de lingerie in de 

20ste eeuw. In de hoofdrollen: beha’s, slipjes, korsetten en unieke vintage cars in een ondeugende 

dialoog. 

3. Kant als kunst toont het neusje van de zalm van de contemporaine kantkunst, met internationale 

en monumentale hoogtepunten in de dreef van het kasteel, in de erfgoedkapel Sint-Gudala en in de 

Sint- Martinuskerk van Moorsel. 

 

Programma persconferentie 

Ontvangst door de heer Willy Michiels 

 

De heer Fernand Huts: Welkom 

Kant moet Unesco erfgoed worden 

 

De heer Jan Pieter De Nul  

Vijf Vlaamse bedrijven gebruiken hun sterke culturele schouders 

 

Curator Prof.Dr. Katharina Van Cauteren  

PiKANT! 

 

Mevrouw Greet Rome-Verbeylen  

Van kunstig ambacht naar hedendaagse Kunst 

 



 

Mevrouw Greet Van de Velde  

100 jaar verleiding met kant en lingerie 

 

De heer Jozef Dauwe  

Kant in Vlaanderen 

 

De heer Christoph D’Haese en mevrouw Ilse Uyttersprot  

Over Aalst, Moorsel en de Faluintjes, parels van Vlaams erfgoed 

 

Tijdens de persconferentie wordt u een broodjeslunch aangeboden door de heer Willy Michiels. 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken uw aanwezigheid te bevestigen bij Carina Mertens, 

carina.mertens@katoennatie.com. 

Al de gegevens opgenomen in dit persbericht mogen gepubliceerd worden met ingang van de 

ontvangst van dit persbericht. Voor meer informatie: www.pikant.vlaanderen (opgelet: geen .be). 

Indien u niet aanwezig kunt zijn maar wel wilt publiceren, kunt u het persdossier opvragen, via een 

mail naar info@pikant.vlaanderen. Wij versturen het dan op 28 mei. 

 

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS 

Op woensdag 29 mei 2019 wonen Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz de 

opening bij van de tentoonstelling PiKANT!  

PRAKTISCHE INFO 

Geen toegang zonder perskaart 

Afspraak pers: 29/05/2019 – 15:20 – Sint-Martinuskerk Moorsel (Aalst) 

Voor bijkomende informatie: Mevr Corrinne Goenee, corrinne.goenee@indaver.com  

Aanmelden aub via Mevr Carina Mertens, carina.mertens@katoennatie.com 

 

PROGRAMMA 

15:40 Aankomst van de Prinses en de Prins 

16:25 Opening van de Tentoonstelling 

17:30 Einde Koninklijk bezoek 
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