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NIET MAG MISSENSAM DE WILDE

1FOTO 2 EXPO 3 PODIUM

SANNE DE WILDE THOMAS MAZZARELLA NEOARCTIC
Sanne De Wilde heeft iets met kleur Hotel Pro Forma klinkt misschienDe Grote Hal van het Museum

en het gebrek eraan Ze maakte al voor Kunst van de Provincie niet als een plek om de volgende
opmerkelijke portretten van albino s en bezocht Henegouwen in Charleroi is nog tot vakantie in door te brengen maar het
ooit de immer in roze geklede Pink Lady of 7 januari omgebouwd tot een artistiek Deense theatergezelschap dat achter de
Hollywood Voor haar nieuwe fotoreeks The skatepark Maar voor wie zijn rollerskates naam schuilgaat brengt al sinds 1985
Island of the Colorblind trok de Belgische liever niet wil bovenhalen is er ook nog multidisciplinaire voorstellingen vol muziek
fotografe naar een klein atol in de Stille Oceaan een gewone tentoonstelling Als u de intens multimedia wetenschap en architectuur In

NeoArctic laten ze twaalf zangers van het Letsewaar vrijwel alle inwoners lijden aan kleurrijke acrylschilderijen van de Waalse
achromatopsie ofvolledige kleurenblindheid kunstenaar Thomas Mazzarella gewoon wilt Radio Koor de menselijke verstoring van het

noemen natuurlijk ecosysteem bezingenVan 19 11 tot 17 12 in 44 gallery Brugge 44gallery be

Van 18 11 tot 7 1 in BPS22 Charleroi bps22 be Op 21 11 in Cultuurcentrum Hasselt ccha be

4 EXPO 5 FESTIVAL

THOMAS LEROOY EASTERN DAZE
Loop based exotica lap steelMet zijn van vanitas
avant garde gedeconstrueerde folkdoordrongen tekeningen en

bronzen sculpturen lijkt het werk van de dubby kraut Atari techno en accordion deep
Belgische kunstenaar Thomas Lerooy op listening laten we voorzichtig stellen dat het

Eastern Daze festival niet bepaald op dehet eerste gezicht bloedserieus maar
zijn tentoonstelling Playground in het oerconservatieve muziekliefhebber mikt

museum Dhondt Dhaenens verwijst niet De vierde editie maakt opnieuw een brug
toevallig naar het Engelse woord voor tussen niet westerse traditionele muziek
speeltuin In een speelse scenografie zet avant garde en underground
Lerooy de tentoonstellingsruimte Van 23 11 tot 25 11 op verschillende locaties in Gent

volledig naar zijn hand kraak net

Tot 4 3 in Museum Dhondt Dhaenens Deurle

museumdd be
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6 PERFORMANCE CONCERT 8 GRAFISCH DESIGN7RQSA ÖMARSDÓTTIR GRAFIXX US BY NIGHTLES AMAZONES
Met Traces brengt de IJslandse Eind november staat AntwerpenD AFRIQUEchoreografe Rósa Ómarsdóttir enkele dagen volledig in het teken

van grafisch design Het driedaagseeen multizintuiglijke immersieve en tactiele Het bespelen van het traditionele
West Afrikaanse snaarinstrument kora wasvoorstelling waarbij het publiek in een evenement Us by Night stelt met tientallen

steeds veranderend decor vol planten water ooit een mannenzaak Maar de eerste single lezingen en een nachtmarkt design en
creativiteit centraal en het festival Grafixxen geluid plaatsneemt Geen idee wat de van de Malinese vrouwelijke all stargroep

precieze dresscode is voor zo n event maar Les Amazones d Afrique heette I Play The brengt enkele toonaangevende illustratoren
wellicht zul je het toch vooral figuurlijk niet Kora en maakte meteen duidelijk waar de en grafische kunstenaars voor het voerïicht

feministische supergroep voor staatdroog houden Van 23 11 tot 25 11 in Park Spoor Noord usbynight be

ongelijkheid bestrijden met uiterst dansbareOp 24 11 en 25 11 in de Beursschouwburg Brussel en van 24 11 tot 26 11 in DE Studio grafixx be
harmonieënbeursschouwburg be

Op in 18 11 in cultuurhuis Flagey Elsene flagey be

FOTOFESTIVAL

LES TRANSARDENTES MUNEMASA
J TAKAHASHIHet Luikse indoorfestival voor

Sinds 2011 is het werk van de Japanseelektronische muziek Les TransArdentes komt
fotograafMunemasa Takahashi onmiskenbaarop uitnodiging van PIAS Nites naar Brussel
verbonden met de ramp van FukushimaFrankrijk zal er met Vitalic Mr Oizo Fakear
In Laying Stones eert hij een vriend dieThe Blaze en Mome goed vertegenwoordigd
zelfmoord pleegde nadat hij zijn familie hadzijn maar ook Belgische artiesten als Beffroi
verloren en met The Lost S Found ProjectLimits en Stuff staan klaar om in Paleis 12

geeft hij een nieuw leven aan aangespoeldeongeziene dansmoves uit uw door de winter
foto s die te ernstig beschadigd zijn om aanverkleumde lijf te schudden
de eigenaars terugbezorgd te kunnen wordenOp 18 11 in Paleis 12 Brussel Iestransardentes be

Tot 3 12 in galerie Ibasho Antwerpen

ibashogallery com
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