EXIT 100
TEKENWEDSTRIJD

Hallo,
ik ben David Maertens en ging vroeger in Lichtervelde naar school. Ik ben een chocolademaker (chocolatier) en kunstenaar (ik schilder). Toen ik zelf in het eerste leerjaar zat nam
ik deel aan een tekenwedstrijd die ik won. Sindsdien ben ik blijven schilderen en is dit mijn
beroep geworden.
Ik woonde in Lichtervelde tot ik oud genoeg was om alleen te gaan wonen. Nu wordt het
huis van mijn ouders verkocht. Om afscheid te nemen van dit huis waarin ik groot werd
ga ik de eerste twee weekends van december een tentoonstelling houden in dit huis. Ik
beschilderde de buitenkant al, je kan gerust al eens naar de buitenkant komen piepen!
Het adres is Statiestraat 100, Lichtervelde.
Jullie hebben allemaal een leeg blad gekregen. Op dit blad mogen jullie zelf een tekening
maken rond het thema ‘dromen’. Dit kan gaan over echte dromen ’s nachts, jullie toekomstdromen, gekke dromen, … Op de laatste dag van mijn tentoonstelling (10 december)
worden alle tekeningen tentoongesteld en om 14u wordt er van elk leerjaar een winnaar
beloond. Stuur je tekening naar Statiestraat 100, 8810 Lichtervelde of geef die af bij de
deelnemende handelaar.

Vul hieronder je gegevens in:
Naam: ............................................................................................. Leeftijd: .....................................................
Telefoon:.................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................
E-mailadres ouder(s): .......................................................................................................................................

NOG MEER ZIN IN KUNST?
KUNSTTENTOONSTELLING
2-3 en 9-10 december 2017, telkens van 11 tot 18 uur.
WORKSHOP Garnitiek: zaterdag 02.12 & 09.12 om 10u.
Creëer je eigen schilderij en maak kennis met mijn schildertechniek: de garnitiek.
Prijs: € 12 - Inschrijven: info@davidmaertens.com
WORKSHOP Chocolade Garneren: zondag 03.12 en 10.12 om 10u.
Mama’s en papa’s maken hun eigen pralines en leren garneren met chocolade.
Prijs: € 25 - Inschrijven: info@davidmaertens.com

Alle poorten in ijzer, alu & hout,
alsook
volledig houten poorten
in ons gamma

RUIME KEUZE VUURSCHALEN
BLOEMBAKKEN OP MAAT
EXCLUSIEVE TUINVERLICHTING
0476 34 66 69 -www.constructiedewitte.be - Pittem

