
      

                 
 

GEZELLE TEN VOETEN UIT  

 
 

TOELICHTING           20 november 2019  
 

 

Stad Roeselare brengt met ‘Gezelle ten voeten uit’ een eerbetoon aan Guido Gezelle 

(1830 – 1899) ter gelegenheid van zijn 120 jaar overlijden. 

Het wordt een uitgebreid aanbod met een kunst- en archiefexpo in Ter Posterie, een 

mooi poëzieprogramma door verschillende verenigingen en een gratis optreden ‘Gezelle 

gezongen’. 

 

Tentoonstelling (28/11 – 12/01) in ter Posterie. 

Gezelle was vooruitstrevend voor zijn tijd. De tentoonstelling ‘Gezelle ten voeten uit’ zet 

deze lijn voort. De expositie vormt een dubbelluik met werk van 4 kunstenaars en een 

historisch deel door Roeselarenaar Raoul Boucquey 

 

Beeldend werk van Gin Van Nerom (kalligrafie), Rudi Vandenbempt (fotografie), Diane 

Bernaerts (schilderijen) en Stefan Hemeleers (sculpturen). 

Vier kunstenaars vertolken elk in hun eigen discipline de poëzie van Gezelle. 

500 Schilderijtjes met poëziefragmenten van Gin Van Nerom, reële beelden van Rudi 

Vandenbempt, impressies van Diane Bernaerts en driedimensionaal werk van Stefan 

Hemeleers confronteren het publiek op unieke wijze met Gezelle’s oeuvre. Deze 

tentoonstelling was al op verschillende locaties in Vlaanderen te zien, Roeselare is de 

enige West-Vlaamse gemeente die met de expo mag uitpakken. 

 

 

Historische duiding door Raoul Boucquey 

Historicus Raoul Boucquey geeft via deze expo een inzicht in het leven van Guido Gezelle 

met een uitlichting van zijn Roeselaarse periode. 

Een samenvattende kroniek van ‘Gezelle en zijn tijd 1830-1899’ visualiseert summier wat 

er gebeurt tijdens die periode: in de wereld, in Vlaanderen en in Gezelle’s leven. 

Verder zijn er tekstpanelen, kortfilms (Dichten, wat is dichten dan? van Lieven 

Debrauwer en De Mandelbeke van Raoul Boucquey), beeldmateriaal en voorwerpen die 

de relatie tussen Gezelle en Roeselare belichten. 

  

Poëzieprogramma RSLGezelle door Roeselaarse verenigingen 

Vrijdag 29/11 – 19 u.: Poëzie/slam- wedstrijd RSL Gezelle– organisatie K-Trolle vzw. 

Locatie: K-Trolle, Scharestraat 18 

 

Zaterdag 30/11 – 14 u. tot 17 u.: Creatielab ‘Roes de luxe’ – organisatie Obsidiaan 

Locatie: Klein Seminarie, Zuidstraat 27 

 



Zondag 1/12 – 11 u. tot 12.30 u. Poëziematinee ‘Roes de luxe’ - organisatie 

Obsidiaan 

Dichters brengen hun vers ontsproten creaties in première voor het publiek. 

  

Gezelle Gezongen 

Zaterdag 30/11 – 20 u.: ‘Gezelle Gezongen’, een muzikale ode aan Guido Gezelle 

Locatie: Augustijnenkapel Klein Seminarie, Zuidstraat 25 

 

 

 

Meer info  

Koen Verledens | Diensthoofd Publiekswerking | koen.verledens@roeselare.be | 0492 72 

17 60 

Hilde Bekaert | Medewerker Publiekswerking | hilde.bekaert@roeselare.be | 0494 53 47 

51 

https://www.roeselare.be/nieuws/gezelle-ten-voeten-uit 

www.rslgezelle.be 

 

 

Bevoegde schepen  

Dirk Lievens | Schepen van Cultuur | dirk.lievens@roeselare.be | 0492 40 89 41 
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