EXPO16
8 september 2018

finissage & meet the artist
vrijdag 19 oktober '18 om 19u30
Afsluitmoment EXPO16, in aanwezigheid van de kunstenaars van EXPO16. Bij een hapje en drankje ontdek je
een laatste keer de prachtige kunstwerken van de 16 deelnemende kunstenaars. Welkom!

EXPO16, één groepsexpo die de kunstenaars van Kunst in het dorp samenbrengt.
Een kennismaking met 16 unieke kunstenaars, en hun eigenzinnige eigenheid.
In EXPOkimpel, de bibliotheek en de foyer van het cultuurcentrum.
Ontdek Hugo Duchateau, Willo Gonnissen, Caroline Coolen, Marc Janssens, Petrus Vanlessen, Mo Ramakers, Willy
Peeters, Jan Cox, Bart Vankrunkelsven, Wilfried De Cock, Paul Koenen, Bart Derison, Patrick Meylaerts, Paula
Strauven, Dany Tulkens en Hans Lemmen.
Vanuit het perspectief van curator Johan Van Cauwenberge.
ONTDEK OOK DE ACTIVITEITEN DIE GEORGANISEERD WORDEN NAAR AANLEIDING VAN EXPO16 !
meet the artist & geleide rondleiding
zondag 16 september ‘18 en zondag 7 oktober '18 om 10u00
Op deze zondagochtenden ontmoet je de kunstenaars van EXPO16 (*) en kan je met hen in contact treden. Vragen,
ideeën uitwisselen, een snelle babbel? Kom langs! Eveneens kan je deelnemen aan een geleide rondleiding van Johan
van Cauwenberge doorheen EXPO16. Ontdek de kunstenaars en hun werken vanuit het perspectief van de curators.
Deelnemen is gratis, inschrijven voor de rondleiding is gewenst via reservatie@dekimpel.be .
(*) deelnemende kunstenaars onder voorbehoud van wijzigingen.
panelgesprek / debatavond in de bibliotheek
dinsdag 25 september ‘18 om 20u00
Inhoudelijk verdiepingsmoment in het kader van EXPO16. Op deze dinsdagavond poneert curator Johan van
Cauwenberge een kunstzinnige stelling en treedt hierover met enkele kunstenaars van EXPO16 in gesprek. Zien we
onderlinge gedeelde visies of contrasterende perspectieven? Ontdek de verschillende opinies van de kunstenaars
op deze debatavond in Bibliotheek de Kimpel. Deelnemen is gratis, inschrijven voor de rondleiding is verplicht via
reservatie@dekimpel.be .
finissage & meet the artist
vrijdag 19 oktober '18 om 19u30
Afsluitmoment EXPO16, in aanwezigheid van de kunstenaars van EXPO16. Bij een hapje en drankje ontdek je een
laatste keer de prachtige kunstwerken van de 16 deelnemende kunstenaars. Welkom!
De expo kan je bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek:
 ma:10 - 12 uur en 15 - 17 uur
 di: 10 - 12 uur en 15 - 19 uur
 wo: 10 - 19 uur
 do: 10 - 12 uur en 15 - 19 uur
 vr: 10 - 12 uur en 15 - 17 uur
 za: 9 - 12 uur
 zo: 9 - 12 uur
website:

Wanneer
Van za 8 september 2018 tot za 20 oktober 2018, dagelijks
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