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DEELNEMENDE KUNSTENAARS 
 
An Steylaers  - Lieve Cambré   
An Schiltz - Hugo Quirynen 
Sarah Daeleman - Shaheeb 
Hussein 
Colette Cleeren Marie Verdurmen 
Els Janssens - Jan Wellens   
Greet Van Dyck - Seppe De Waele  
Henri Ardui - Hanna de Haan   
Hilde Hermans – Eline ’t sant  
Jacky Vander Mueren - Marleen de 
Crée  
Leen Nuyts - Peter Bosteel 
Tony Rombouts - Niki Faes   
Mieke Robroeks - Myrto Nizami  
Miche Vanden Broeck - Jeanine Van 
Durme  
Judith Heinsohn - Peter de Rijk   
Nathan Gotlib - Mathilde 
Vandenbusschen   
Pim Jonkers - Brigitta Ruven  
Omar Van Meervelde - Robert 
Wuytack 
Willem Persoon - André Goezu   
Yuriko Miyochi -Chika Ito 
Veerle Rooms - Frans Boenders 

Omwille van de coronamaatregelen moest vzw ANNA3 concerten 
annuleren en de zomertentoonstelling uitstellen maar nu zetten 
we vanaf Scheppingszondag 6 september de deuren wijd open. 
 
Op 5 september is er de vernissage van de 

najaarstentoonstelling “Kruisbestuiving” in samenwerking 
met de Foundation Veerle Rooms. Deze tentoonstelling loopt tot 
8 november. 
 
Na een call for artists werden 20 grafische kunstenaars 
geselecteerd met als opdracht een samenwerkingsverband aan te 
gaan met een andere kunstenaar, al dan niet uit dezelfde 
discipline, uit binnen- of buitenland, om hun werk bij elkaar te 
brengen in één installatie.  
 
Het resultaat is een tentoonstelling met werk van 40 

kunstenaars in een ongewoon kader: de moderne Sint-Anna-
ten-Drieënkerk die op 2 april 2020 door de Vlaamse overheid werd 
erkend als monument.  
 
Naast de tentoonstelling zijn er ook talloze lezingen en workshops 
waarop verschillende technieken aan bod komen zoals collografie, 
droge naad, etsen drukken, Japanse houtsneden, ... 
 
Voor de vernissage zijn er drie tijdsblokken waarvoor men kan 
inschrijven en waarbij het aantal bezoekers per tijdsblok is 
beperkt tot 95 personen. De toelichting is niet live maar via een 
videoboodschap op groot scherm. Er is (helaas) geen receptie en 
livemuziek om alles veilig te laten verlopen. 
 
Ook het bezoek aan de tentoonstelling verloopt “corona proof”: 
mensen moeten zich inschrijven voor een bepaald tijdsblok zodat 
we weten wie er aanwezig is. Mensen die zich niet op voorhand 
inschreven kunnen dat nog ter plaatse aan de inkom doen. Alle 
bezoekers moeten een mondmasker dragen en hun handen 
ontsmetten als ze binnenkomen. De toegang is gratis! 
 
De tentoonstelling is enkel open op zaterdag- en 
zondagnamiddag. Op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Een groepsbezoek met maximaal 10 personen is mogelijk buiten 
de gewone openingsdagen.  
 
Tijdens de openingsdagen trachten we steeds 1 of 2 kunstenaars 
aanwezig te laten zijn om de bezoekers in groepjes van maximaal 
10 personen rond te leiden en uitleg te geven bij de werken en de 
gebruikte technieken.  
 
          MEER INFO: 
          www.anna3.be/kruisbestuiving 
          Erik Balbaert 
          Telefoon:   0479 81 95 92 
          Mail:  erik.balbaert@gmail.com  

 
 

 


