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Wie dacht dat leeftijd en/of bezadigdheid onze Herentalse, in gans Vlaanderen en omstreken beroemde,
globetrotter zou intomen heeft het mis voor.
In de voorbije decennia trok hij de ganse wereld rond waarbij geen berg te hoog, geen dal te diep, geen
streek te koud of geen rivier woest was. We hebben zijn avonturen kunnen volgen van Patagonië tot
Alaska, van Oost naar West de wereld om, in het voetspoor van de historische zijderoute en op het spoor
van de Peking express,... dank zij zijn gevatte observaties, zijn originele pen en zijn knappe foto s.
Marc schrijft niet alleen interessante reportages in de krant, maar heeft ook een aantal boeken over zijn
belevenissen uitgegeven.
Maar ook is Marc gekend als onderhoudende causeur die zijn ervaringen met vreemde landen en culturen
in zijn eigen ongedwongen stijl graag en boeiend voor het publiek brengt.
Bij zijn laatste project, van januari tot juli 2006, trok de journalist en auteur naar 12 landen en streken
waar geen zinnig mens meer naartoe gaat : Ivoorkust, het noorden van Katanga, Noord-Oeganda, het
grensgebied tussen Tsjaad en Soedan, Somalië, Colombia, Haïti, Nagorno-Karabach in Armenië, het
grensgebied tussen Tsjetsjenië en Ingoesjetië, het bergland in het oosten van Bangladesh, Kashmir in
Pakistan en Afghanistan
In deze niemandslanden'' is de auteur vaak de gast bij teams van Artsen Zonder Grenzen. In sommige
van de meest afgelegen streken van deze aardbol noteert hij verhalen van mensen die de wereld verkiest
om te vergeten. Het zijn schrijnende, ontroerende en soms ook komische verhalen over mensen die zich
ondanks alles staande weten te houden.

Wil je uit eerste hand vernemen wat deze reis aan avonturen, indrukken en lessen heeft opgeleverd, dan
kom je op deze avond aan je ruimschoots aan je trekken. Je kan er ook kennis maken met zijn nieuwste
boek , vers van de pers bij Lannoo, Op weg naar nergens .

Inkom : leden
:5
niet-leden : 7

Marc illustreert zijn verhaal met beeldprojectie.
Mooie foto s van de reizen kan je bekijken op zijn
tentoonstelling in de Lakenhal.
De tentoonstelling loopt van 4 tot en met 26 november,
dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur
maandag gesloten.

