Groene blaadjes in het Hannah-huis
Met de lente komen er de groene blaadjes. Een knipoog naar
een tentoonstelling met twee jonge vrouwen die samen hun
kunstwerken presenteren in het Hannah-huis.
Ani Ivanova is een Bulgaarse die een half jaar geleden
afstudeerde aan de Academie in Sofia. Ze toont etsen die
vooral planten en bloemen voorstellen.
Wie de schoonheid van het Bulgaarse platteland ontdekte of
vermoedt, zal de barokke pracht van haar werk waarderen.
Haar werk is technisch zeer goed en ze wordt ongetwijfeld
een van de betere etsers uit de nieuwe kant van het Oude
Europa.
Samen met haar stelt een jonge vrouw uit Maastricht, Mascha
Sijen, tentoon. Zij maakt zilveren sieraden, ook geïnspireerd
door de natuur. Naast edele metalen verwerkt Mascha ook
natuurstenen en email in haar juwelen. Het zijn dikwijls
kleine en betaalbare miniatuurtjes
Naast en tussen al die groene inspiratie stellen we ook
bloemstukken tentoon. De jonge blaadjes hiervan worden
verwerkt door een groep vrouwen die jong van hart bleven.
Omdat we graag delen, zullen we de bloemstukken verkopen
ten voordele van de Amahoragroep van de Grote Meren. Maar
tijdens het weekend van 4, 5 en 6 mei staan ze in bloei tussen
de juwelen en etsen.
Bulgarije is een van de nieuwe lidstaten van de Europese
Unie. We leggen daarom ook documentatie over het land ter
beschikking van de bezoekers aan de tentoonstelling.
Dus:
• zondag 22 april: Vernissage van “Groene blaadjes” met
een concert met Bulgaarse muziek. Graag uur en data
controleren op onze website. Inschrijven aanbevolen.
De kunstenaars zijn aanwezig op de opening.
• donderdag 3 mei om 13.30 u: Groene blaadjes
verwerken met Eliane Morris in het Hannah-huis.
Inschrijven noodzakelijk.
• op 4, 5 en 6 mei: Tentoonstelling en verkoop van
bloemstukken voor de Grote-Merengroep.
• zondag 20 mei: Finissage van de tentoonstelling met
uitreiking van de Herentse Poëzieprijs voor een gedicht
over Hortus of tuin.
Voor meer informatie, graag een telefoontje of een e-mail
aan:
Leni Creuwels
Hannah-huis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent
Tel.
016-238574
e-mail: hannah@hannah.be
web:
www.hannah.be
Onthoud ook:
Op zondag 25 maart sluit “Hortus Conclusus” met een
denderend optreden van Vivi & Tcha Limberger en
Vilmos Csikos. Belgische Manouchen spelen Franse
stukken en internationale zigeunermuziek, een aanrader.

