PAUL BLOCKX
4/4 zelf
TENTOONSTELLING

JAKOB SMITSMUSEUM MOL
Zondag 21 oktober tot en met zondag 9 december 2018

Rondleidingen Expo Paul Blockx 4/4 zelf

Op zondagen 4 en 18 november, telkens van 14.00 u. tot 15.00 u en van 15.30 u. tot 16.30 u.
Gidsen staan voor je klaar om je wegwijs te maken in leven en werken van Paul Blockx.
Inschrijven en info: 014 31 74 35 of info@jakobsmits.be

Nocturne Paul Blockx 4/4 zelf
met Dirk De Wachter
Op donderdag 15 november 2018 om 20 u.,
in de Sint-Bernarduskerk, naast het museum.
In samenwerking met de Vrienden van de Bib van Mol.
Deuren open om 19u.
Prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut aan UPC KU Leuven
en succesauteur van ‘Borderline Times’ en ‘De Wereld van De Wachter’,
onderhoudt ons over kunst in de samenleving en kunst in de psychiatrie.
Aansluitend is er de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken.
Inschrijven voor dit gratis evenement vóór 12 november 2018
(014 31 74 35 of info@jakobsmits.be)

RIFT en Yellow Art zetten het Jan Hoethuis
open voor kinderen
Op maandag 29 en dinsdag 30 oktober 2018 (Herfstvakantie)
in het Jan Hoethuis, Pas 204 , Geel.
Liesbeth Eysermans, Vriend van het Jakob Smitsmuseum,
begeleidt kids van 9 tot 12 jaar in een artistiek project,
geïnspireerd op de kunst van Paul Blockx.
Een toonmoment is voorzien op de zolderverdieping van het
Jakob Smitsmuseum, van woensdag 31 oktober tot en met
zondag 4 november.
Inschrijven per mail via karen.delfosse@opzgeel.be met
vermelding van naam en leeftijd. De plaatsen zijn beperkt!

Hugo Franssen en Erik Thys: Paul Blockx 4/4 zelf
Het boek Paul Blockx 4/4 zelf, uitgegeven bij EPO, is te koop in de
museumshop van het Jakob Smitsmuseum aan de prijs van 24,90 €.
Info: www.epo.be
 Openingsuren
Alle dagen van 13 tot 17 uur
Gesloten op maandag
Na afspraak voor groepen

 jakobsmitsmuseum
 jakobsmitsmuseum,
#JSMuseum #jakobsmits

Toegangsprijzen
• Volwassenen: 4€
• Volwassenen met korting: 3€ (+ 65, -26, houder van OKV-,
KNACK-, Davidsfonds-, Academie-, lerarenkaart)
• Gratis: leden vzw Vrienden, -18
• Groepen (tot 25 personen) kunnen na afspraak het museum
bezoeken met een gids: 50€ + 1€ inkom per persoon.
 Ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn.
Er is een lift naar alle tentoonstellingsruimtes

 Bereikbaarheid
Met de wagen: Naast het museum is er een ruime parking,
ook voor bussen.
Met het openbaar vervoer:
• Het museum is te bereiken met de Centrum Express (lijn 1)
die je elk uur van het centrum naar Sluis voert en terug.
Meer info op www.delijn.be
• Het museum ligt op ongeveer 3,5 kilometer lopen van het
dichtstbijzijnde NMBS-station. Als u met de trein wil komen kan
u gebruik maken van de Centrum Express of een fiets reserveren.
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