Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

vzw Ispahan ondersteunt palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout. Op zondag 19 juni organiseren we
voor de derde keer een Familiedag in de Kolonie van Merksplas.
Bij de twee vorige edities hebben we een wedstrijd “Kunst aan de bomen” georganiseerd. Dit jaar willen we
uitpakken met een “FAMILIEDAG MET HEEL VEEL KUNST”.
We willen dit jaar een heel groot kunstwerk realiseren dat is samengesteld uit enkele duizenden 10 x 10 cm canvas
doekjes.
Daarvoor willen we een beroep doen op jullie solidariteit en jullie talent, want in ieder van ons, klein of groot, jong
of minder jong, schuilt een kunstenaar.
Vanaf 28 maart bezorgen we de blanco 10 x 10 cm canvas doekjes aan scholen met kunstrichtingen, verenigingen,
academies, families, en aan allen die willen bijdragen aan een kunstzinnige Familiedag.
Vanaf 18 mei worden de afgewerkte schilderijtjes door ons opgehaald, of kunnen ze afgegeven worden op ons
secretariaat, Paterstraat 85, Turnhout – Tel 014 42 66 02.
Op 19 juni brengen we duizenden schilderijtjes samen tot een grote mozaïek van tegeltjes, in een open schuur van
de Kolonie. Iedereen kan de schilderijtjes komen bewonderen en kopen, voor minimaal 3 euro per werkje, een
extra vrije gift is welkom! Vanaf 15u kan je de werkjes ophalen.
Je kan de mini-schilderijtjes maken met pen, potlood, stift, penseel en verf, knutselgerief ... alle technieken en
vaardigheden zijn toegelaten.
Bij voorbaat dank voor je creatieve enthousiasme, samen maken we er een grootse, succesvolle familiedag van.
Iedereen is welkom op 19 juni in de Kolonie van Merksplas om de schilderijtjes te komen bewonderen
Naast de tentoonstelling van de mini-schilderijtjes is er op die dag ook nog :
 10.00 – 18 uur
Eten en drinken
 11.30 – 14 uur
Brunch : daarvoor moet je vooraf inschrijven via familiedag@ispahan.be
 14.00 – 17.30 uur
Optreden van Rock Scene, een schitterende Rockgroep uit Turnhout
 11.00 – 17.30 uur
Kinderanimatie, springkastelen, kleine schilderijtjes maken enz.
Voor meer informatie : Tel : 014 42 66 02 / E-mail : familiedag@ispahan.be / www.ispahanfamiliedag.be
Dank voor de medewerking !
Paul De Wit, Ria Wilms en Frans Starckx
Namens vzw Ispahan
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