
Een gesmaakte samenwerking tussen 
KUS [Kunst Unit Scorpio], 

de leefkamer en ToBe-Kempen.
Design: Micha Verbruggen

colordots.be

 Kunst Unit Scorpio

EXPO

Michaël Marek
 15 december tot 15 januari
Marc Van Tilburg
 15 januari tot 15 februari
Leen Sterkens
 15 februari tot 15 maart
Ron Kanters
 15 maart tot 15 april
Vladimir Tchervonisjenko
 15 april tot 15 mei
Micha Verbruggen
 15 mei tot 15 juni
Marianne Van Ravestyn
 15 juni tot 15 juli
Ann Verdonck
 15 juli tot 15 augustus
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Ontdek hier ons aanbod. In 
onze winkel zijn nog andere 
zaken te vinden, van eerlijke 
handel en no plastic, die 
binnen onze visie van ge-
zondheid, groei en ontwik-
keling passen.

KUNSTENAARS
inin 

VERBONDENHEIDVERBONDENHEID

Kom hier alles te weten over 
onze unit, de oorsprong, de  
projecten en maak kennis 
met de kunstenaars en hun  
werken!
Volg ons ook op Facebook 
en instagram.

 Kunst Unit Scorpio

Kunst Unit Scorpio bestaat uit kunstenaars die als doel hebben om 
kunst in de samenleving te tonen.  

We hebben gemerkt dat er nood is aan dergelijke initiatieven, getui-
gen de vele bezoekers die we over de vloer kregen tijdens een eerder 
project.

Kunstenaars gingen samenwerken aan kunstwerken, over de discipli-
nes heen, waardoor soms zelfs nieuwe kunstvormen en invalshoeken 
ontstonden. Schilderkunst, dichtkunst, performancekunst, videokunst, 
beeldhouwkunst, grafi ek, zang en muziek, werden zo buiten hun gren-
zen getrokken.

Je zou kunnen zeggen dat de verbondenheid tussen kunstenaars en 
bezoekers de rode draad vormt van onze unit.

Hier bij ToBe-Kempen en de leefkamer voelen we ons alvast thuis tus-
sen de vele disciplines die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Kijk rond en geniet van de kunst (die maandelijks wisselt) en wie weet 
kom je wel het ideale werk tegen dat je graag in huis zou halen?
Alle kunstwerken/prijzen vind je op de webshop van ToBe-Kempen.
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w e b s h o pw e b s i t e
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