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KIND WERELD EN KUNST
Tot 8 mei
Onder het moto En als u de wereld van nu eens zag door de

ogen van een kind loopt in het centraal station van Antwer
pen een tentoonstelling van twee Belgische fotografen Anthony

Asaël en Stéphanie Rabemiafara Zij zijn tevens de oprichters van
Art in all of us een organisatie die wereldwijd kinderen laat ken
nismaken met kunst

Zij bezochten 310scholen in 192VN lidstaten luisterden naaren

fotografeerden meer dan 18 000 kinderen tussen 8 en 12 jaar en
verzamelden ruim 25 000 tekeningen en gedichten tijdens hun

tocht Het resultaat van hun passie is vastgelegd in het World
Art Book een prachtig mozaïek van het leven van kinderen op

deze wereld en van de verschillende culturen op onze planeet
De rode draad doorheen hun werk is het visualiseren van de

wereld zoals het kind hem ziet en beleeft De opbrengsten van
de tentoonstelling gaan integraal naar hun opvoedingswerk
Meer info over AiA www artinallofus org www artinallofus
Tentoonstelling Parking van het Centraal Station Antwerpen
Koningin Astridplein 27 toegang via Van
Kievitplein
Maandag tot vrijdag van 12 tot 18u za zo en feestdagen van
Inkom
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10 tot 18u Duur van het bezoek

jaar
€4
€
p

reserveren 10 werkdagen vóór de gewenste datum

€

7

Senioren

€ 6

Kinderen 6

18

6 jaar gratis Op vertoon van SYC korting van
Rondleiding met gids groepen

€ 65 max 20

Touringleden Gratis rondleiding op 5 februari op 14u
Reserveren op 02 2332408 Wees er snel bij het aantal is
beperkt
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