
Beste Medeleden, 

In het kader van "we moeten meer tentoonstellingen bezoeken"  krijgen we de 
opportuniteit om dicht bij huis kennis te maken met de Aalsterse fotografe Greet De 
Ceukelair.  

Dit op 3 februari 2017 om 20u in Cultuurcentrum Aalst - De Werf. 

OPGELET! 
 
Je dient je ticket te reserveren via de link in onderstaande melding. 

of via : 
http://login.lavamail.be/t/ViewEmail/r/D2135A2B6BFD0CA12540EF23F30FEDED/61
6C87510433602E0CC2E775D3CF5869 

Graag wil ik ASAP weten wie deze tentoonstelling gaat bezoeken zodat we dit samen 
kunnen beleven. Het ticket dien je wel PERSOONLIJK te bestellen. 

Met vriendelijke groeten,  
 

Alex 

 

 

 

 

Bekijk deze mailing in je browser  
  

 

 

 

 

Molenstraat 51 \\ 9300 Aalst 

Tel. 053 72 38 11  

   

 

Aalsterse fotografe toont Burundi in vijftig foto's 

Aalsters fotografe Greet De Ceukelaire zag in Burundi sporen van een volk dat getergd door 

burgeroorlog, honger, ziekte en armoede achterblijft. Maar ze zag ook hoop, dankbaarheid, 

levenslust en vastberadenheid. In vijftig foto's vertelt ze een sprekend verhaal. Welkom in een 

wereld van donkere parels en diepe kleuren. 

Graag nodigen wij je uit op vrijdag 3 februari 2017 om 20 uur (kleine zaal De Werf) voor de 

lezing door Greet De Ceukelaire waarin ze meer vertelt over het verhaal achter de foto’s. De 

expo zelf is gratis te bezoeken van zaterdag 4 februari tot en met zaterdag 20 mei 2017. Neem 
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ook een kijkje bij de deelexpo Onderweg: het resultaat van een fotografieproject door de 

cursisten van de workshop ‘fotografie’ begeleid door fotografe Vera Cammaer. 

Reserveer je ticket voor de lezing. 

 

 

Lees meer  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

BESTEL JE TICKET! 

 

Kom luisteren naar het verhaal achter de foto's en krijg een rondleiding op de expo 

door de fotografe. 

 

 

Lees meer  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Molenstraat 51 

9300 Aalst 

ticketinfo: 053 72 38 11 
 

    Like onze Facebook pagina  

 

    Volg ons op twitter  
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Bekijk de agenda 

Brochure aanvragen  
 

  

 

MET DE STEUN VAN 
 

 

 

 

  

 

uitschrijven | Voorkeuren aanpassen Verstuurd met lavaMail 
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