Het Collectief Pep-In-Gen: Myriam Paridaens • An(nie) Schittekat • CineTouchant • Katleen Wellemans • Luk Wets
en gastkunstenaars: Jos Bolle • Jeanine Bolleyn • Mieke Broes • Hugo Clocheret • Alexandra Cool • Marleen De Doncker • Bert De
Keyser • Kris De Plecker • Theodoor De Roey • Jacques Dujardin • Dirk Hamblok • Peter Hauwaert • Frank Houben • Lieve Jacob •
Sylvie Janssens • Renee Lodewijckx • Fabienne Loyens met keramiek atelier academie SLAC Leuven • Herman Luyckfasseel • Eric
Mat • Myriam Middelkamp • Pascal Musch • Douwe Rubben • Koosje Schmeddes • Ilaria Simonetta • Mathias Spriet • Beg-Tsé •
Danny Van Hoeck • Walther van Schoote •Tjerrie Verhellen • Adrien Versaen • Jan Verschueren • Bram Wets • Ilse Wijnen •
vzw Zonnelied • vzw Zonnestraal
nodigen jullie uit op de kunstwandeling Bruegeliaanse Streken²
parcours hedendaagse beeldende kunst in het Pajottenland (12de editie) rond Hof ter Bree-Eik (Lennik)

www.pep-in-gen.be

In samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

40 interventies in de natuur, met een knipoog naar Bruegel
vernissage zondag 28 juli 2019 om 14u
illustrator Delphine Frantzen kijkt met een bijzonder oog naar het landschap
Mieke Evenepoel zet de ervaringen van deze dag op tekst
muziek Southern Harmony

tentoonstelling permanent toegankelijk van 28 juli tot 8 september
vertrek en aankomst Hof ter Bree-Eik, Bree-Eik 16 Lennik
zondagen 14u-18u kunstenaars aanwezig en pop-up café
parcours 5,5 km goed bewandelbare landwegen, ook met kinderwagen
parking aan Frans Luckxstraat (50°47'31"N 4°09'00"E) op 10' wandelafstand (via Langestraat) - geen parking aan Hof ter Bree-Eik
Zomerlezingen op donderdagavond om 20u
donderdag 01 augustus 'Hof ter Bree-eik: van open hoeve tot dubbele vierkantshoeve' - Elisabeth Lehouck (aNNo architecten)
'Wat met Hof ter Bree-Eik naar de toekomst? Het was, is en blijft boerderij! - Koen Lammertyn
donderdag 08 augustus 'Opgewekt Pajottenland: wat is de plaats van hernieuwbare energie in ons landschap?' - Claire Laeremans (LAMA landscape architects)
donderdag 22 augustus 'We blikken terug en kijken vooruit naar een productief en klimaatbestendig landschap' - Bart Van Camp
donderdag 29 augustus 'Land Art - kunst en natuur als stroming in de beeldende kunst' - Peter Jonnaert
deelname gratis – lees meer www.pep-in-gen.be
locatie Hof ter Bree-Eik
parking aan Frans Luckxstraat (50°47'31"N 4°09'00"E) op 10' wandelafstand (via Langestraat)- geen parking aan Hof ter Bree-Eik
info en inschrijving pep-in-gen@skynet.be of 02 396 28 17

Mindfullness op 4 en 25 augustus om 11u onder begeleiding van Frank Houben - psycholoog en mindfullness trainer
locatie op het parcours aan de installatie ‘dis-connect 2’
info en inschrijving how2dis-connect@hotmail.com

'Ik ben EEN WEMELDING' performance 15u-17u op 28 juli – 4 augustus – 1 september
locatie op het parcours aan de installatie 'Wemelen'
lees meer www.pep-in-gen.be
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