ART IN ALL OF US
EN ALS WE EENS VAN CULTUUR ZOUDEN RUILEN ?

Uitnodiging voor de openingsavond
ART IN ALL OF US heeft het genoegen u uit te nodigen op de avant-première van de tentoonstelling

ART IN ALL OF US
EN ALS WE EENS VAN CULTUUR ZOUDEN RUILEN ?

die zal plaatsvinden op DINSDAG

21 DECEMBER VAN 18 TOT 20U30 in Antwerpen - Centraal.

Gedurende vijf jaar hebben twee Belgische fotografen, 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.
Met als leidraad de universele taal van de kunst, wil deze tentoonstelling dat kinderen en volwassenen
zichzelf vragen gaan stellen over culturen, vrijheid van meningsuiting, tradities, de verschillende levenswijze
van de meeste mensen die zo dichtbij zijn en toch zo sterk verschillen ...
WAAROM NIET ZELF DEEL UITMAKEN VAN DE CULTUURRUIL?

PROGRAMMA :

- Van 18 tot 20u - Opening van de deuren en ontdekking van de tentoonstelling
- 20u - Voorstelling van het project door Anthony Asael, oprichter van Art in All of Us
- Cocktail tijdens het bezoek
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Deze uitnodiging geldt voor 2 personen -kinderen zijn welkomGelieve deze uitnodigingsbrief mee te nemen en te laten zien aan de inkom.
Adres: Antwerpen - Centraal Station – Ingang Kievit (zie plat tegrond hieronder)

www.artinallofus.be

ART IN ALL OF US
EN ALS WE EENS VAN CULTUUR ZOUDEN RUILEN ?

VAN IMMERSEELSTRAAT
-5 NIVEAU VAN B-PARKING

PLATTEGROND
MET DE TREIN : station Antwerpen-Centraal: kies voor de uitgang Kievit of wandel op het gelijkvloers door het winkelcentrum naar de stationstoegang Kievit. Daar ziet u beneden in de stationshal de toegang tot de tentoonstelling op het – 5 niveau van B-parking.

MET DE AUTO : vanuit de Plantijn en Moretuslei bereikt u de Van Immerseelstraat: daar is de
tunneltoegang tot de parking: kies aan de ondergrondse rotonde voor B-parking (niet parking
Centraal!). Op het -5 niveau van deze parking is de toegang tot de tentoonstelling.

MET DE BUS : vanuit de Plantijn en Moretuslei bereik je de Van Immerseelstraat: blijf bovengronds waar de bezoekers kunnen uitstappen aan de stationstoegang Kievit. Daar ziet u beneden
in de stationshal de toegang tot de tentoonstelling op het -5 niveau van B-parking.

TE VOET : stationtoegang kievit. Daar ziet u beneden in de stationshal de toegang tot de tentoon-
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stelling op het – 5 niveau van B-parking.

www.artinallofus.be

