



	 	 	 	 	 	 	 	 Lievegem,   2 oktober 2021


Geacht lid,


	 	 	 Geen Hotelschool Spermalie dit jaar ….daarom 
nodigen wij U uit voor een dagje in Oostende.

 

    In Fort Napoleon ontdek je de klepper van de Internationale 
Fotobiënnale Oostende: geprezen Belgisch kunstfotograaf Marc 
Lagrange met nooit eerder vertoond werk en vijf vrouwelijke 
Belgische kunstfotografen Carmen De Vos - Chrystel Mukeba - 
Isabel Devos - Katrien De Blauwer -Tine Guns .

   Deze kunstenaressen creëren sterke conceptuele, emotionele 
beelden. Vernieuwend en… erg hedendaags. Ze stellen met ‘vijf’ 
vrouwen tentoon in het ‘vijfhoekige’ Fort Napoleon, in contrast met 
de vrouwen geportretteerd door Marc Lagrange.


Na het bezoek zetten we over met het veer naar de Visserskaai.

Hier kan je vrij eten in de  talrijke restaurantjes e.a. in de buurt.


Zaterdag    23 oktober 2021


O O S T E N D E


Internationale Fotobiënnale 



Verzamelen daarna	 op het afgesproken uur en bezoeken dan 
volgende locaties in de binnenstad waar u kan genieten van 
verrassende foto-exposities :

• Anglicaanse kerk • Langestraat 101

• Peperbusse • Sint-Pietersstraat (achterzijde Sint- Petrus- en 

-Pauluskerk)

• Expo-boot • Sir Winston Churchillkaai

• Felix • Madridstraat 10


Wij verzamelen in Gent Sint Pieters, aan de voet van de roltrap naar 
het spoor voor de trein van 09u10 richting Oostende.

 
Wij worden verwacht in het Fort Napoleon , tijdsblok van 10u30.

Na afloop verzameling in de brasserie. 

Wat is uw bijdrage : voor inkom tentoonstelling  (alle locaties).

vtbkultuurpashouder 2021 : € 13 
niet lid : € 20 

Voor het trein- en tramticket zorgt uzelf. 

Vlug inschrijven max.20 p.  

a) door te mailen naar   josvandenberghe@hotmail.com  

met vermelding van het aantal deelnemende personen.

b) of  te telefoneren naar Marie-Anne De Pape   op nr. 09.377 74 66


Inschrijvingen worden echter slechts definitief na storting van het 
vereiste bedrag op rekeningnummer BE68 9733 8199 5734 van 
vtbKultuur Lievegem.


 
                     Het              bestuur Lievegem

mailto:josvandenberghe@hotmail.com

