november 2012

Tentoonstelling

Retrospectieve

CONSTANT PERMEKE
Brussel
Paleis voor Schone Kunsten
woensdag 5 december 2012
namiddag
Beste,
Op 5 december a.s. gaan we samen in Brussel naar deze unieke overzichtstentoonstelling van de
Vlaamse expressionist Constant Permeke (1886 - 1952).
Zestig jaar na zijn overlijden worden niet minder dan 130 schilderijen, tekeningen en beelden
gepresenteerd, waarin het boeren- en vissersleven en de Vlaamse klei centraal staan.
Meer info over dit evenement vind je op http://www.bozar.be/activity.php?id=12489&lng=nl.
We nemen om 12.22 u. in Herentals de trein die ons, zonder overstappen en hopelijk stipt, om
13.18 u. aan de deur van het Paleis voor Schone Kunsten brengt.
Het museum sluit de deuren om 18 u. zodat je in minder dan 1 uur en zonder overstappen met de
trein van 18.42 u. (Brussel-Centraal) terug in Herentals kunt zijn om 19.39 u.
Uit Brussel-Centraal vertrekt er trouwens telkens om 42 min. na het uur een rechtstreekse trein
richting Turnhout. De laatste gaat om 22.42 u.
Inschrijven kan, vóór vrijdag 23 november 2012, bij een van volgende bestuursleden :
Jeannine Beutels
Liliane Van Herck
Hubert Vanooteghem

014/215570
014/215854
014/216535

adv.beutels@scarlet.be
lilianevanherck@myonline.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

Prijs :
• Voor groepen, evenals voor 65+, is de toegang 9 €. Het treinticket kost 18 € standaard H/T
en 5,60 € voor 65+.
• Er bestaat een “B-dagtrip” (NMBS) voor deze tentoonstelling. Normale prijs is 17,60 €,
“60+” betalen 16,20 € voor de rit H/T en de toegang tot de tentoonstelling. Voor wie nog
geen 65 is, is dit dus de interessantste formule.
We zorgen dat de tickets klaarliggen voor wie tijdig inschrijft.
Een rondleiding met gids (1 uur 15') kan geregeld worden voor 65 € : max. 15 personen per gids.
Gelieve bij je inschrijving te melden of je dit wenst. De kosten worden gedeeld a rato van max. 5 €
pp. Maar als er minder dan 13 belangstellenden zijn, wordt er géén gids gereserveerd.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

