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 Tentoonstelling Peyo in Stichting Folon 
TERHULPEN – De Peyotentoonstelling die van 25 maart tot 27 augustus in de Stichting Folon 

plaatsvindt, is een wereldpremière. Aan de hand van een groot aantal zeldzame documenten 

(originele prenten, schetsen, foto’s oude documenten) stelt de expo een chronologisch 

parcours voor om het succesverhaal van Peyo in beeld te brengen. 

Meer info 

 Tentoonstelling “Dali – Pitxot – Une amitié au coeur du surréalisme” 
DOORNIK – Van 14 januari tot 16 april stelt het Museum voor Schone Kunsten van Doornik 

een veertigtal werken van Salvador Dalí tentoon, samen met werken van zijn intieme vriend 

en medewerker Antoni Pitxot. Referenties uit de Europese kunstgeschiedenis die voor beide 

artiesten als inspiratiebron gediend hebben, komen eveneens aan bod. 

Meer info 

 Musée Ianchelevici wordt 30 jaar 
LA LOUVIÈRE – In 2017 bestaat het Ianchelevici Museum (MiLL) 30 jaar. Het grootste 

ensemble werken van de van oorsprong Roemeense kunstenaar Ianchelevici bevindt zich 

hier en vormt de permanente collectie. Het museum heeft zich in de loop der jaren 

ontwikkeld tot een centrum voor hedendaagse kunst. Een persbezoek vindt plaats op vrijdag 

27 januari in samenwerking met Caracas PR. 

Meer info 

   
 Historisch circuit in Bouillon 

BOUILLON – Sinds kort biedt het stadje Bouillon de Bouillon Citywalk aan. Het betreft een 

toeristisch wandelcircuit in het centrum aan om de historische bezienswaardigheden te 

ontdekken. 

Meer info   
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http://fondationfolon.be/wp-content/uploads/2016/12/PEYO-Persdossier.pdf
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