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Art in all of us

En als we eens van cultuur zouden ruilen
In het station van Antwerpen Centraal kan
je nog t e m 1 mei de tentoonstelling Art
in all of us bezichtigen NMBS Mobility
heeft voor jou een voordelige B Dagtrip
klaarliggen

Gedurende vijf jaar hebben twee Belgische fotogra
fen Anthony Asaël en Stéphanie Rabemiafara de tijd
genomen om de wereld te doorkruisen 620 000 km
in alle 192 lidstaten van de Verenigde Naties
De tentoonstelling is de getuigenis in kleur en 3D
van de fantastische ervaringen die Anthony en
Stéphanie hebben beleefd 310 scholen werden be
zocht meer dan 25 000 tekeningen en gedichten
verzameld 18 000 kinderen tussen 8 en 12 jaar ge
hoord en gefotografeerd
de ontdekking van de
wereld door hun ogen

ting tradities de verschillende levenswijze van de
meeste mensen die zo dichtbij zijn en toch zo sterk
verschillen
B DAGTRIP

Je kan je B Dagtrip kopen aan het dichtstbijzijnde
stationsloket in je lauurt De prijs voor dit all inbiljet
schommelt tussen 4 00 en 19 80 euro afhankelijk
van je leeftijd en de reisafstand In de prijs zijn in
begrepen de treinreis heen en terug in 2de klas naar
Antwerpen Gentraal en de toegang tot de tentoonstel
ling Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar niet gel
dig in groepsverband Groepen dienen steeds tijdig
vooraf te reserveren
PRAKTISCH

de universele taal van de kunst wil deze tentoonstel

De tentoonstelling Art in all of us is nog te bezichti
gen t e m 1 mei 2011 in het station van Antwerpen
Centraal B Parking ingang Kievit 7 niveau 5 Voor
individuele bezoekers open van woensdag tot zondag
van 12 00U tot 18 00u Voor groepen dagelijks van
lO OOu tot 18 00U enkel op reservering

ling dat kinderen en volwassenen zichzelf vragen
gaan stellen over culturen vrijheid van meningsui

Meer info op www nmbs be

Het parcours leidt langs verschillende ludieke inter
acties en workshops voor kinderen Met als leidraad
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