Zo kan u ons vinden
•  aan het fietspad naast de spoorweg Leuven-Brussel
•  aan het station van Herent; stoptrein Leuven-Brussel,
in het week-end elk uur, in de week om het half uur
•  met de autobus nr 4, 285 of 652 tot Herent station
•  met de auto (zie plan hieronder of op de webstek:
http://locatie.hannah.be)
• parking in de nabije omgeving
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Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

Een eeuwigheid geleden geloofden wij nog
in het eeuwig leven. Het betekende een soort
verlenging van dit leven. Maar het was vooral een
allerpersoonlijkste compensatie voor wat we misten
en missen in het leven hier en u.
En het zou nooit eindigen.
En nu prijkt het woord Eternitas op het uithangbord
van de plaatselijke dierenartsen.
We weten dus dat het een loze belofte is.
Maar toch…
Toch blijft er de hunker naar een uitbreiding buiten
de perken van ons eigen momentele ik.
Een verlangen om grenzenloos te leven,
deel te hebben aan de gang van de tijd en te ademen
met de adem van de eeuwigheid.
Kunstenaars proberen vorm te geven aan
de eeuwigheid: met vormen, licht, materie,
kleuren en vooral met symbolen.
Maria van den Eertwegh uit Veldhoven (Nederland)
toont in Hannah op doek symbolen die verbinden:
een gedekte tafel, een kandelaar, stenen tafelen,
een ark, een ruiker bloemen.
Diana Wynants verwerkt de spiraal als symbool in
haar keramisch werk, in schalen, urnen en vazen.
Haar werk is sober, stilistisch sterk en verwijst naar het
onnoembare op een eigen no-nonsense wijze.
Twee vrouwen met licht en donker werk, gedreven
bezig met hun materie waar ze ziel aan geven.
http://www.eertwegh-art.com/
http://www.spiraal.biz/

WELKOM OP DE TENTOONSTELLING

ETERNITAS
met schilderijen
van Maria van den Eertwegh
uit Veldhoven (NL)
en keramiek
van Diana Wynants (Zonhoven).
Van 28 november 2010 tot 2 januari 2011
in het Hannah-huis,

19, 20 en 21 november 2010 van 11 tot 18 u

Geschenkenmarkt
Van zeldzame boeken tot oude kant.
27 november 2010 om 20 u

Grenzenloos
Wiegeliederen en andere a cappella zang
door Brigitte Romaszko en Alain Jacomy.
En poëzie gelezen door Marcel De Prins

Wij openen met een glas en een hapje
op zondag 28 nov. om 15 uur.

Bijdrage 10 euro. Inschrijven door storting
op rek. 068-2454835-83 van Hannah vzw.

De tentoonstelling is open:
dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u30

26 december 2010 om 10u

vrijdag- , zaterdag- en zondagnamiddag van 14u tot 18u

Hannah v.z.w./Hannah-huis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent
tel. 016 23 85 74
e-mail: hannah@hannah.be   web: www.hannah.be

Traditioneel
Kerstconcert
met Lode Luts aan de piano
en Herman Van Puyenbroeck aan de cello.
En Mark Meekers aan het woord.
Bijdrage voor concert en kaas- en wijnbuffet:
20 euro. Inschrijven door storting
op rek. 068-2454835-83 van Hannah vzw.

