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

Contrast
29 april - 28 mei

Karine Gutschoven
Herent (BE)
schilderijen

Hannah is een v.z.w.
Met een groep vrienden willen wij samen werken rond
pluralisme en meervoudige identiteitsontwikkeling. Groeien
naar een open en verdraagzame samenleving is onze
motivatie.
Minstens 4 maal per jaar is er een tentoonstelling, telkens
met een buitenlandse en een binnenlandse kunstenaar.
Uit nieuwsgierigheid, op zoek naar schoonheid en naar een
alternatief voor een vervlakkende cultuur. Wij zijn er van
overtuigd dat we, via kunst en kunstbeleving, veel kunnen
leren over de andere en over onszelf.
Hannah is ook een plek om anderen tegen te komen, in
alle verscheidenheid.
Als we “overschot” hebben bij een activiteit, gaat deze naar
een goed doel, in samenspraak met de kunstenaars.

station

Hannahhuis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

Jerôme Galvin
Moustiers-Sainte-Marie (FR)
keramiek

Open tijdens de tentoonstellingen:
dinsdag van 10 tot 12u30
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur,
op afspraak: tel. 0476 / 43 16 53
tel. 0475 / 84 65 00
of per e-mail aan: hannah@hannah.be

Jaarprogramma

Daarnaast steunen wij enkele projecten in Guatemala:
Casas para madres solteras en een studiebeurzenfonds voor
Mayastudenten. En er zijn de klaprozen voor APOPO en
MIUS, kinderboeken over een circusmuis, waarvan de
opbrengst gaat naar het Palestijnse kindercircus.
Om de galerij en de werking te steunen zijn er de huisvrienden: U betaalt 25 euro per jaar en hebt dan voorrang
bij culturele activiteiten in het Hannah-huis.
Maar met of zonder lidmaatschap: iedereen is hartelijk
welkom.
PS: Wij bezuinigen op portkosten. Geef ons a.u.b. uw e-mail
adres door indien u dit hebt, bewaar deze jaarfolder en volg
onze activiteiten op het web.

vzw

2011
2012

Brengt mensen over de grenzen
van sociologie en geografie heen
Een open huis met:
•
•
•
•
•
•

tentoonstellingen
lezingen
projecten
uitstappen
samenwerking
informatie
Hannah Interculturele Projecten vzw
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

Tel. 016 / 23 85 74 of 0476/43 16 53
Fax: 016 / 23 74 31
e-mail: hannah@hannah.be
web: http://www.hannah.be
IBAN banknummer: BE14 0682 4548 3583

Re-naissance

Aboriginal art

Nomade

Huidhonger

25 september - 23 oktober

6 - 20 november

27 november - 30 december

19 februari - 25 maart 2012

Alain Jacomy Senantes (FR)

3 november

Alexey Terenin

Jef Blancke Antwerpen (BE)

mobiles en totems

Lezing

“Aboriginal Culture and art (engelstalig)”
Daniel Obrien

Praag (CZ)

schilderijen

schilderijen

Daniel Obrien
Sydney (AUS), aboriginal via zijn moeder

Ingegert De Smet
Leuven (BE)

Willy Peeters

schilderijen uit verschillende streken
van Australië en in verschillende stijlen
& Leerlingen van Daniel Obrien

Leuven (BE)

bronzen sculpturen

schilderijen

Christian Faillat
Lezing in december:

12 oktober

Lezing

“De kunst om te leven met de dood”
Ingegert De Smet en Jos Parton,
ouders van een verongelukt kind

“Meervoudige identiteit
als toekomstgericht perspectief”

Concert

28 december om 17u: Kerstconcert
poëzie, piano en cello met Lieve Devijver, Lode Luts
en Herman Van Puyenbroeck.

Sainte Cécile (FR)

keramische sculpturen

