Bijzondere uitgave van 6 etsen

Bestelinfo
Koninklijke Oudheidkundige Kring
Land van Waas wordt 150-jaar in 2011

150 jaar
Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas

Om deze gedenkwaardige gebeurtenis te vieren, heeft de
Kring allerlei activiteiten op touw gezet.
Met de uitgave van een reeks etsen wil de Kring ook een
tastbare herinnering aan haar verjaardag geven, zowel
voor leden als voor sympathisanten.

Guy Van Assche

Deze opdracht werd toevertrouwd aan Guy Van Assche.
De prenten willen de sfeer van het oude museum bewaren. Na de restauratie zal het huis er immers helemaal
anders uitzien.

º15.05.1963

U kan de etsen apart bestellen (aan 50 euro/stuk voor leden, 65
euro voor niet-leden) of gans de reeks (6 stuks) in een bewaarmap (250 euro voor leden, 300 euro voor niet-leden).

Guy Van Assche volgde diverse opleidingen in het
kunstonderwijs:

Afhalen van de etsen:

/ Academie voor Schone Kunsten van 		
Antwerpen (schilderkunst)
/ Academie voor Schone Kunsten van
Sint-Niklaas (tekenkunst)
/  Sint-Lucas Gent (vrije grafiek)
/ Academie voor Schone Kunsten van 		
                      Hasselt (beeldhouwkunst en vrije grafiek)

/ tijdens de opendeurdag (van 11u tot 17u30)
/ tijdens de openingsuren van de leeszaal
/ na afspraak: 0473 81 24 17 of etsen@kokw.be
Afhaaladres:
KOKW
Huis Janssens
Zamanstraat 49
9100 Sint-Niklaas

Hij is leraar tekenkunst, aquarel en pastel, hogere graad
en specialisatiegraad, aan de Academie voor Schone
Kunsten van Sint-Niklaas.

Betaling:

Hij nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen
in Sint-Niklaas, Antwerpen, Hamme en Hasselt. Hij
stelde in1997 individueel tentoon in Sint-Niklaas.

		
		
		

Atelier:

Op rekening IBAN BE 50 8508 3519 1418 van
KOKW met één van volgende vermeldingen:
/ ‘KOKW-ets nr. ............................…’

(vul in: “1” tot “6”, meer dan één nr mogelijk)

/ ‘De reeks van 6 KOKW-etsen’

Samen met bijgevoegde bestelkaart terugsturen of bezorgen
per e-mail: etsen@kokw.be

Smissebroekstraat 6
3830 Wellen
012 74 65 47
www.guy-vanassche.be
guyvanassche@fulladsl.be

Zondag 20 februari 2011
v.u. Chris De Beer, G. de Ridderstraat 55, Sint-Niklaas /

Opendeurdag Huis Janssens
Zamanstraat 49 - Sint-Niklaas

▲ 1/ Salon

2/

▲ 5/ Traphal 500 x 700 mm

500 x 700 mm

Vlaamse Zaal

500 x 700 mm

▼

6/

▲ 3/ Huiskapel

500 x 700 mm

4/ Achtergevel 500 x 700 mm

▼

Inkomhal

500 x 700 mm

▼

