
Derek & Place Musette surplace sluiten feestelijk af op het Concertplein voor 50 jaar cultuurraad 
Tweede editie ‘KoekelArt’ pakt uit met grotere editie 

 
Het Concertplein, Huis Proot en de foyer van de Balluchon in Koekelare vormen op zondag 18 
augustus het decor voor de tweede editie van de tweejaarlijkse kunst- en cultuurmarkt 
‘KoekelArt’, een initiatief van de cultuurraad i.s.m. de cultuurdienst. Speciaal voor 50 jaar 
cultuurraad is er een optreden van Derek met zijn Place Musette sur place. 
 
“Dit jaar is naast het Concertplein ook Huis Proot en de foyer van de Balluchon opengesteld voor 
kunstenaars die een beroep willen doen op panelen om een en ander tentoon te stellen. Bezoekers 
zijn vanaf 10 uur welkom en kunnen in een ongedwongen, gezellige sfeer kennismaken met het 
artistiek talent dat Koekelare en omstreken te bieden heeft. Ondertussen is er straatanimatie met 
‘De Peetjes’ en zorgen lokale artiesten op een vrij podium voor de muzikale noot”, opent Isabelle 
Terwagne, lid van de cultuurraad en een van de drijvende krachten achter het concept. 
De succesvolle eerste editie en de uitbreiding van het aantal locaties heeft duidelijk zijn vruchten 
afgeworpen, want voor deze editie zijn er bijna 50 standhouders ingeschreven. In 2017 waren dat er 
zo’n 30-tal. 
 
“Ik ben enorm blij dat we dit kunnen realiseren dankzij een gedreven en gemotiveerde groep mensen 
met een hart voor cultuur. Het Concertplein, Huis Proot en de foyer van de Balluchon zullen 
ongetwijfeld terug transformeren in onze eigen Petit Montmartre”, vult schepen voor cultuur Jessy 
Salenbien verder aan. 
 
Franse topmuziek 
Derek, beter bekend van Derek & The Dirt, sluit de tweede editie van de kunst- en cultuurmarkt 
‘KoekelArt’ af met het huisorkest van ‘Place Musette’ op de kiosk van het Concertplein. Het gratis 
optreden is er speciaal voor 50 jaar cultuurraad. Tussen 15u30 en 16u15 en van 16u45 tot 17u30 kan 
je op het Concertplein in Koekelare genieten van een ruim repertoire Franse muziek! 
 
Place Musette is ontstaan tijdens de Gentse Feesten van 2007 en sindsdien nodigt Derek jaarlijks zijn 
favoriete muzikanten uit om het beste uit de Franse muziek te brengen: van Adamo, Brel & Becaud 
tot Brassens, Gainsbourg en Moustaki… 
 
Frontman Derek doorzwom heel wat muzikale watertjes en samen met topaccordeonist Rony 
Verbiest (die o.m. samenwerkt met Jef Neve, Johan Verminnen en Jo Lemaire) is hij live ijzersterk. 
Een afsluiter in stijl én een gepaste manier om 50 jaar cultuurraad te vieren! 
 
Met vriendelijke groeten, 

Tone Vannieuwkerke 
 
Dienst voor toerisme en cultuur | Käthe Kollwitz Museum – Fransmansmuseum 
_____________________________ 

Sint-Maartensplein 15b | 8680 Koekelare 
telefoon: 051/61 04 94 
e-mail: tone.vannieuwkerke@koekelare.be   
website: www.toerismekoekelare.be  
 
Bekijk ook zeker eens UiT in Koekelare op Facebook 

OP DE AGENDA IN KOEKELARE: 

  Donderdag 2 MEI t.e.m. zondag 30 JUNI | Fototentoonstelling ‘De mens in Koekelare’ 
  Donderdag 2 MEI t.e.m. vrijdag 4 OKTOBER | Fotowedstrijd ‘Stilte’ 

mailto:tone.vannieuwkerke@koekelare.be
https://www.toerismekoekelare.be/
https://www.facebook.com/UiTinKoekelare/
https://www.koekelare.be/activiteiten/detail/295/tentoonstelling-fotowedstrijd-de-mens-in-koekelare
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/fotowedstrijd-stilte/77d6ad6c-dcf1-49b5-9ac1-2114befef6b6


  Zaterdag 1 JUNI t.e.m. maandag 30 SEPTEMBER | Zomerzoektocht ‘Koekelare op (be)zoek bij Diksmuide’ 
  Dinsdag 4 JUNI t.e.m. dinsdag 30 JULI | Tentoonstelling ‘West-Vlaanderen in/en de Tour’ 
  2018-2019 | Tijdelijke tentoonstelling Lange Max Museum  ‘Oud-strijders uit Koekelare, Bovekerke en Zande: hun kleine 

geschiedenis in een grote oorlog’ 

MEER INFO & ACTIVITEITEN | www.uitinkoekelare.be   

TICKETS | www.ticketwinkel.be  

 

 
 

https://www.koekelare.be/activiteiten/detail/300/zomerse-fietszoektocht-koekelare-op-be-zoek-bij-diksmuide
https://www.koekelare.be/activiteiten/detail/299/west-vlaanderen-in-en-de-tour-in-het-fransmansmuseum-over-flandriens-op-en-naast-de-fiets
http://www.langemaxmuseum.be/visit/temporaryexhibition
http://www.langemaxmuseum.be/visit/temporaryexhibition
http://www.uitinkoekelare.be/
http://www.ticketwinkel.be/

