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Kom met de hele familie naar een benefietevent met kunstwerken en interessante
sprekers, zondag 7 oktober, van 14.00 tot 19.00 uur, LABIOMISTA , Studio Koen
Vanmechelen, Marcel Habetslaan 50 in Genk.
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Leerlingen bouwen in Ecuador een vier meter hoge reus in het kader van
wereldburgerschap. Om de bouw te financieren organiseert GO! Technisch
Atheneum Keerbergen een benefiet in de reusachtige kunstgalerij van Koen
Vanmechelen gelegen in de oude Zoo van Genk. Sprekers zijn kinderpsychiater
Peter Adriaensens, Jeanne Devos en de afgevaardigd bestuurder van het GO!,
Raymonda Verdyck. Kaarten aan 10 euro (volwassenen) en 5 euro (kinderen).
Iedereen is welkom op deze familiedag op zaterdag 7 oktober, van 14.00 tot
19.00 uur, Marcel Habetslaan 50 in Genk.
Met een dag vol interessante sprekers, wetenschapsworkshops, creatieve ateliers,
kunstwerken, exotische muziek en hapjes steunen GO! Technisch Atheneum
Keerbergen en kunstenaar Koen Vanmechelen het project rond wereldburgerschap
dat werd opgestart met de leerlingen van de school Jaime Roldos Aguilera in Santo
Domingo in Ecuador. De leerlingen van die school bouwen momenteel een heuse
Cosmogolem van 4,5 meter hoog, volledig opgetrokken uit hout. Dit kunstwerk van
Koen Vanmechelen krijgt zo dus een kopie in Ecuador.
“Bouwinstructies, materiaallijsten en foto’s van de vorderingen worden tussen onze
school en de school in Ecuador uitgewisseld”, zegt Steven Hendrickx, directeur van
GO! Technisch Atheneum Keerbergen. “Met de benefiet van aanstaande zondag
willen we dit kunstwerk in Ecuador sponsoren. In het grote domein van de oude Zoo
in Genk zijn nog kunstwerken van Koen te bewonderen. Jeanne Devos,
genomineerde voor de Nobelprijs voor de vrede, en Peter Adriaenssens, bekend
kinderpsychiater, zijn twee van de vele interessante sprekers die dag. De kinderen
kunnen dan weer deelnemen aan diverse workshops. Kortom, het belooft een leuke
familienamiddag te worden.”
GO! Technische Atheneum Keerbergen en Koen Vanmechelen nemen de
organisatie van de benefiet voor het wereldburgerschapsproject niet helemaal alleen
op zich. Ze krijgen onder meer hulp van het Busleyden Atheneum in Mechelen.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Hendrickx,
tel. 015 51 25 94
GO! Technisch Atheneum Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

