Waha (Marche-en-Famenne)
acryl & aquarelle

Hannah Interculturele projecten vzw
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

http://bit.ly/marie_jo_dethise

Tel. 016/23 85 74 of 0475/84 65 00
E-mail: hannah@hannah.be
Web:
www.hannah.be
IBAN:
BE14 0682 4548 3583

hannah

hannah

Marie-Jo Dethise

Open tijdens de tentoonstellingen:
• vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
of op afspraak: 016 23 85 74 of
hannah@hannah.be
Zo kan u ons vinden:
• aan het fietspad naast de spoorlijn
Leuven-Brussel
(Mechelsesteenweg, kant Leuven)
• aan het station van Herent
(stoptrein Leuven-Brussel)
• met de Lijn, bus nr 4, 285 of 652 tot
Herent station
• met de auto
(plan op locatie.hannah.be)
Parking in de nabije omgeving of achter
de Kouter, Spoorwegstraat 6

Brengt mensen samen over
grenzen heen

Een open huis met
tentoonstellingen, lezingen,
samenwerking en poëzie
Une maison ouverte avec des
expositions, des conférences, de
la poésie et de la coopération

VICE – VERSA
Expo
Hilde Demeulenaere &
Marie-Jo Dethise
1/2/2015 -- 1/3/2015

Een bicultureel programma

Hilde
Demeulenaere
Herent
hout en licht
bois et lumière

VICE-VERSA

Belgen: bijna drijven we uit elkaar als
continenten op drift. Moeten we vaarwel
zeggen, tot ziens of kom maar binnen?
Daarom een tentoonstelling met Vlaamse
en Waalse kunstenaars samen.
En met de belofte dat het vice-versa wordt:
over en weer.
Des Belges: on se perd comme des îles
flottantes, animées par des courants d’idées
qu’on ne sait pas estimer. On a encore le
temps pour reconnaître et embrasser l’autre:
langue et culture, si proches et si étrangères.

http://www.licht-hout.be

Zondag 1 februari om 14u : vernissage in
aanwezigheid van de kunstenaars
Een dinsdagavond om 20u : poëzie van de
andere kant van de taalgrens. Meer info op
www.hannah.be. Inschrijven warm
aanbevolen.
Zondag 1 maart 2015
13:30
Promenade à Louvain avec guide
francophone. Rendez-vous sur les marches
de l’hôtel de ville. Inscription par téléphone
(016 23 85 74) ou par mail:
hannah@hannah.be
14:00
Guido Fonteyn over “België, un
ménage à trois” in de NOK van GC “De
Wildeman” te Herent.
Nederlandstalige lezing en bespreking.
Een organisatie van het Masereelfonds
Herent in samenwerking met Hannah vzw.
16:00
Receptie en napraten in
het Hannah-huis. Réception et finissage.

