
Albertlaan 9 - 3000 AARSCHOT 

VERNISSAGE  5 november 2021  

6 en 7 november 2021 
13 november 2020 

20 en 21 november 2020 

27 november 2020 
 

Toegankelijk van 10:00 tot 17:00 uur 

GALERIE D’aRT 

Galerie d’Art is een tentoonstelling met kunstwerken uit, voor en over 
Afrika. De tentoongestelde werken worden te koop aangeboden t.v.v. 
van projecten van D.R.O.P vzw in Afrika. 

Deelnemende kunstenaars: 

 

 

Ann Schoemans 

Djibril Sagna 

Linda Goetghebeur  

Paul en Tess 

Theo Altena 

Ivo Van Renbergen  

Medische Post in Sangué—Senegal 

School in Godaguène - Thiadiaye 

VERNISSAGE - VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 19:00 U. - 21:30 U. - INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK   

Vrijdag 5 november 2021 van 19:00 u. tot 21:30 u. 

Inschrijven  noodzakelijk: dropafrika@gmail.com VERNISSAGE 

https://www.dropafrika.be/page5.html


 . 

 
Ann Schoemans is 
stewardess bij SN 

Brussels Airlines en 
vliegt regelmatig naar 
Senegal. Met op het 

strand gevonden voor-
werpen maakt ze zeer 
expressief en verras-

send beeldhouwwerk.  

 
Djibril Sagna is Senegalees en woont op L’ île 
de Gorée. Van wrakhout van vissersboten en 
allerlei aangespoeld materiaal maakt hij as-

semblagekunst die bijzonder gestileerd is. Zijn 
werken kunnen gerekend worden onder de 

“Art Brut” of ook “Arte Povre” 

 
Linda Goetghebeur is 
lid van D.R.O.P vzw en 
verwerkt op een heel  
originele manier Afri-

kaans textiel in zit-
meubels van bij ons. 
Stoelen zijn in Afrika 
vooral bestemd voor 
bezoekers en notabe-

len. 

 
Theo Altena schildert 
landschappen. In zijn 
werken primeren flou 
en pasteltinten van de 
desolate, hete savan-
ne van de Sub-Sahara. 
De hitte van het zand 

is voelbaar. 

 
Paul en Tess maken 

juwelen. Tess komt uit 
Ethiopië en zijn ont-
werpen zijn van een 
geraffineerde een-

voud. Er worden ook 
originele etnische ju-

welen uit Ethiopië 
getoond. 

 
Ivo Van Renbergen is 

ook lid van D.R.O.P vzw 
en beoefent vrije grafiek. 
Hij maakt vooral linogra-

vures, soms gecombi-
neerd met zeefdruk. Hier 

geldt de strakke lijn en 
het spel van licht en don-

ker. Het Afrikaanse ge-
beuren is daarbij de in-

spiratiebron. 


