Lezing:

Boekvoorstelling: 50 jaar leven en werk van Filip Cardoen i.s.m. Kloen vzw

zondagnamiddag 14.45u-15.15u (OKRA-demoruimte)
spreker: Filip Cardoen i.s.m. Kloen
Max. 30 deelnemers
gratis deelname
Vooraf inschrijven via de website Leef!

Wie is Filip Cardoen?
Moorsledenaar Filip Cardoen (63) sluit zijn carrière als
‘verfkwastvirtuoos’ af met een eigen boek. Daarin blikt hij terug
op zijn leven, maar toont hij bovenal zijn kunnen.
Zijn teken- en schildertalent kon hij inzetten op vele terreinen.
Als jonge gast, tijdens zijn militaire plicht, als
medewerker bij Roularta en nadien als zelfstandige met zijn
eigen zaak.

Meer info over dit boek:
Het boek telt meer dan 1.000 van zijn kunstige werkjes aangevuld met leuke interviews, anekdotes
en verhalen op rijm (Peter Devlieger). De opbrengst gaat naar Kloen, het Roeselaarse goede doel
waarvoor Filip al jaar en dag clowns schildert.
Hij schilderde talloze kerstetalages, leukte massaal veel
wielerwedstrijden op met portretten van renners, bracht de eerste wereldoorlog in beeld,… Maar
sinds begin dit jaar is Filip Cardoen met pensioen. Dat was voor hem het sein om aan een nieuw
project te beginnen. “Ik heb door de jaren heen een gigantisch archief verzameld”, vertelt Filip. “Het
leek me leuk om op basis daarvan een album te maken voor mezelf. Een soort overzicht van mijn
carrière. Ik wou dat gewoon via een website doen, maar al snel sprongen enkele familieleden en
vrienden ook op de kar. Geert Deraeve en Riet Vanhaverbeke, bezielers van Kloen, waren bereid om
hun schouders onder het project te zetten en zo beslisten we om effectief een boek uit te geven. Zo
heb ik wat ik wil, en kan ik bovendien de centen aan Kloen schenken.” Kloen zet zich in voor
ondermeer de Ziekenhuisclowns.
Het boek, ‘ART Works Filip Cardoen-50 jaar verfkwastvirtuoos’, bulkt in eerste instantie van Filip zijn
creatieve uitspattingen. Maar je leest er ook z’n levensverhaal, van hoe hij op de boerderij thuis
paspoorten voor de koeien tekende tot de covers voor tal van magazines, interviews met vedetten
zoals Marijn Devalck en Freddy Maertens en tal van anekdotes.
‘ART Works Filip Cardoen-50 jaar verfkwastvirtuoos’ telt 272 pagina’s en kost 29 euro. Er bestaat ook
een VIP-pakket met schilderkoffer. Daarvoor betaal je 49 euro.

Dit boek is te koop op de beurs.

Wat is Kloen vzw?
KLOEN is een vzw , in 2004 opgericht door Geert Deraeve en Riet Vanhaverbeke uit Roeselare, die
mensen bijeen brengt uit de sociaal-culturele, politieke, zakelijke en sportieve wereld om samen op
vrijwillige basis allerlei originele en ludieke activiteiten op touw te zetten (vb. massaspektakels,
clownhappenings, ludieke wedstrijden, verbrekingen van wereldrecords, enz…) en dit met als
hoofddoel: het werk van de vzw ZIEKENHUISCLOWNS in de kijker te plaatsen en fondsen te
verzamelen om hun niet-gesubsidieerde werking verder mogelijk te blijven maken.
Daarnaast heeft KLOEN ook een warm hart voor 5 andere kindgerichte goede doelen, nl : het
CLOWNSHUIS (digitaal contact met clown), de HÔPICLOWNS, MUCO (kinderen met
mucoviscidose), ORKA (reumakinderen) en Bubble ID (kinderen met immuunstoornissen).
Het motto van KLOEN: Tover een lach op elk gezicht, en heel speciaal op dit van het zieke kind.

