
 

 

 

 

 

 

Beste K&C-vriendinnen en –vrienden, 

 

Het K&C-bezoek aan de tentoonstelling ‘POPart-expo’ in het S.M.A.K (Gent) op 18 februari 

moest omwille van het stormweer afgelast worden. Een terechte beslissing als we zien welke 

schade o.a. in en rond Gent is aangericht. 

We hebben alsnog een datum voor een nieuw bezoek kunnen vastleggen en nodigen jullie hierbij 

uit  

 

op vrijdag 25 maart 2022 om 14.30 uur - ‘Popart-expo’ in het S.MA.K., Jan Hoetplein 1, 

9000 Gent  

 

In 2019 verwierf de Vlaamse Gemeenschap ‘Great American Nude #45’ van Tom Wesselmann uit 

de Collectie Matthys-Colle. De aankoop werd gekoppeld aan de langdurige bruikleen aan het 

museum van 39 andere kunstwerken uit diezelfde collectie. Die gebeurtenis vormt het startpunt 

van een unieke en belangrijke publiek-private samenwerking in België, waaruit deze 

tentoonstelling voortvloeit. Representatieve popartwerken uit de Collectie Matthys-Colle van o.a. 

Andy Warhol, Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein en Konrad Klapheck worden samengebracht 

met een selectie uit de collectie van het S.M.A.K. Veertig topwerken van Amerikaanse en 

Europese kunstenaars leiden je door de sleutelperiode van de naoorlogse kunstgeschiedenis. 

 

Wil je deze unieke tentoonstelling niet missen? Schrijf dan - tussen 3 en 9 maart 2022 – 22,00 

euro per persoon over op de rekening BE21 7340 3332 8603 van Hobbyclub Kunst & Cultuur met 

de vermelding ‘Popart’.  

Uiteraard moeten diegenen die al hebben overgeschreven voor het bezoek van 18 februari 

dat niet meer doen. Mag ik evenwel vragen dat zij mij per kerende -per Email of telefonisch- 

bevestigen dat zij al dan niet nog wensen deel te nemen op 25 maart?  Zij hebben trouwens 

voorrang.   

Beperkt tot dertig deelnemers, verdeeld over twee groepen.  

 

We verzamelen uiterlijk om 14.15 uur in de inkomhal van het gebouw. 

Vergeet jouw/jullie COVID SAFE TICKET, identiteitskaart en mondmasker niet.   

   

 

BETAALKALENDER       

Activiteit Van Tot/met Prijs en referte 

Popart-expo 3/03/2022 9/03/2022 22,00 euro per persoon 

 

Doe de overschrijving enkel voor jezelf en eventuele partner. Dus nooit voor een derde. Wil je 

toch een betaling doen voor een ander lid, doe dit dan met een afzonderlijke overschrijving en 

vermeld duidelijk zijn/haar naam en volledig adres. Dat is belangrijk voor het opmaken van de 

deelnemerslijst. Als je te vroeg overschrijft, wordt de betaaldatum als ‘eerste dag van het 

betaalblok + twee dagen’ gerekend. Ben je de betaling vergeten, neem dan eerst contact met 

ondergetekende.  

Nogmaals ter herinnering: voor K&C geldt de voorrangsregel i.v.m. de aanwezigheid op de 

Algemene Vergadering NIET. 

 

We hopen jullie vaak te mogen ontmoeten. 

Bert Demunter 

Hobbyclub Kunst & Cultuur 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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