Kinga Chalubinski

U kan ons zo vinden
Het Hannah-huis ligt vlak bij het station van Herent
(Leuvense kant): Mechelsesteenweg 361
• Met de fiets tot voor de deur
(HST-fietspad Leuven-Brussel komt langs
het Hannahhuis)
• Met de autobus uit Leuven (lijnen 4,285 of 652)
• Met de auto (zie plannetje)

Demeter

Er is ruime parking in de aanpalende straten of achter
“De Kouter”, het nieuwe Huis van de Gemeente
in de Spoorwegstraat

station

Hannahhuis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

Dr. Kinga Chalubinski woont en werkt in Wenen als
hoofdarts in de universitaire vrouwenkliniek. Haar werk
brengt grenservaringen mee waar alles gevraagd wordt en
alles in vraag wordt gesteld.
In haar vrije uren schildert ze. Het zijn vaak meditatieve
mijmeringen, landschappen vol van zichzelf, tegengewicht voor haar werk waarin onmiddellijk moet gereageerd worden en waarbij elke seconde telt.
Na “helen” wordt schilderen een zoektocht naar heelheid.

K. Chalubinski: “Kälte spiegelnd”

Bij verkoop van kunstwerken gaat 10% naar
“Artsen zonder Vakantie” (www.azv.be)

Tentoonstelling

Info: hannah@hannah.be   Web: www.hannah.be

van 1 december tot en met 31 december 2012
in het Hannah-huis,
Mechelsesteenweg 361 te Herent

Nik Audenaert
[Herent]

Juwelen

Demeter
Een project over zorg

Monika Denolf
[Werchter]

Keramiek

Zaterdag (!) 1 december 2012 om 19u

Vernissage

in aanwezigheid van de kunstenaars, gevolgd door een receptie

Donderdag 13 december 2012 om 20u

Wisława Szymborska, Nobelprijswinnares literatuur 1996

Reine Wellens, filologe en dichteres, leest en bespreekt gedichten.
Bijdrage 6 euro. Inschrijven met e-mail aan hannah@hannah.be of via 016 23 85 74

Donderdag 27 december om 17u30

Kerstconcert

Nik Audenaert uit Veltem-Beisem maakt juwelen in zilver
en goud. Met een master in de kunstgeschiedenis en een
opleiding in juweelkunst weet ze de link te leggen tussen het
experimentele juweel en het juweel dat graag gedragen,
gegeven en gekregen wordt.

met Lode Luts (piano), Herman Van Puyenbroeck (cello) en Erik Mathot (contrabas).
Bijdrage 20 euro voor het ziekenhuis van dokter Denis Mukwege in Panzi-Bukavu,
bekend om zijn inzet voor vrouwen, slachtoffer van oorlogsgeweld.
Het concert wordt gevolgd door een breng-mee en deelbuffet
Inschrijven verplicht. Meer info op:  bit.ly/mukwege en
www.hannah.be (voor de praktische organisatie)

OPEN

donderdag van 18u tot 21u
vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u
en op afspraak: 016 23 85 74 of e-mail aan hannah@hannah.be

Monika Denolf uit Werchter stelt schalen en potten voor,
in porselein en in zwarte en roodbakkende klei. Het werk
in witte klei is afgewerkt met terra sigillata en wordt dan
nog gerookt. Wat opvalt is het kontrast in de huid van het
werk waarop landschappen gevormd worden door het
spel van gepolijste en grofkorrelige vlakken.

