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KUNST IN KAPEL HEUVELS
KIKH staat voor Kunst In Kapel Heuvels, een cultuurvereniging
voor het organiseren van Kunstprojecten, optredens en
cultuurevenementen in Kapel Heuvels, Waterstraat 30, 2950
Kapellen; in het mooie laatste stukje polderlandschap op het
“drielandenpunt” van Kapellen, Stabroek en Hoevenen.
De voormalige PolderKapel: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de
Heuvels, was sinds 2014 het decor voor cultuurevenementen en
prachtige concerten. Na de ontwijding in 2017 werd de Kapel in
zijn geheel omgebouwd tot de gezelligste concertzaal uit de regio
en ver daarbuiten. De concertkapel heeft een heel eigen
dynamische akoestiek en een natuurlijk mooie galm.
Ze is uitermate geschikt voor uiteenlopende genres maar heeft
het timbre om akoestische instrumenten nog mooier te doen
klinken.
Een groep vrienden en vriendinnen, samen
met een aantal verenigingen die de Kapel
Heuvels zeer genegen zijn, ontfermen zich
nu verder over deze sympathieke
“KunstKapel van de Heuvels”.
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Kapel Onze Lieve Vrouw van
de Heuvels
De kapel werd opgericht op een stuk grond geschonken door de
adellijke familie Tinchant Y Gonzalez en werd gebouwd naar een
ontwerp van architect Albert Van den Bergh. Zij werd ingewijd in
september 1939 en werd toegewijd aan "O.L.V. van Altijddurende
Bijstand". Sinds 2017 heeft deze kapel haar kerkelijke functie
verloren en werd ze prachtig omgebouwd tot Concert- en
Cultuurkapel. Alhoewel ze destijds op het grondgebied van
Kapellen is gebouwd, hoort ze toch bij het mooie gehucht de
Heuvels op grondgebied Stabroek.

De Kapel heeft een zaaloppervlakte van 16 op
11 meter en heeft een capaciteit van maximum
160 toeschouwers.
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Kunst, Cultuur en Concerts
KIKH heeft als doelstelling het
organiseren van verschillende
culturele activiteiten maar met een
accent op muziekuitvoeringen,
theater- en dansvoorstellingen in
een gezellige clubsfeer.

Een fijne mengeling van
verschillende genres en stijlen
maar met de ambitie van
kwaliteit en goede smaak.

KIKH heeft een sociaal-culturele streven naar
ontmoeting en dialoog tussen alle verschillende
bevolkingsgroepen over politieke grenzen heen.
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KIKH cultuur-evenementen en
–concerten gebeuren in een
hartelijke aangename en
ontspannen clubsfeer.
Creativiteit en gezelligheid
gaan hand in hand.

Cultuur en muziek
ervaar je met een
dansje en drankje.

Te leven is
een gunst,
te weten hoe
is kunst.
(Toon Hermans)

KIKH- kwaliteit en goede
smaak ook voor de innerlijke
mens.
Bier en kunst vinden elkaar!

