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haarwiI trouwen.moeteerst
drie raadselsoptossen.Antwoordthij juist,dan heefthij
geluken wordt hij haarman.
Maarraadthiihetniet,danhakt
zii ziinkop-erat
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StreetArt Festival
$i.,,,ri.i.i.:.'. 15 artiestenbrengenmuurschilderingen
aanop
gebouwen
in de wijk.Wandel
rond,votgeen rondleiding
of
genietvandeconcerten,
work-
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110,Antwerpen
Columbiastraat
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2, 5, 9, L2, 16, 79, 23, 26, 29,
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NaakteAa p
Axl Peleman
i::;:.:,.iiAxtPeleman
treedtsolo
en akoestisch
op in eengezeltigesetting.Tussendoor
beantwoordthij vragenen speelthif
verzoeKnummers.
;o sfit+nar.G---'.

plannetjes
bij cc Luchtbal
en
bijToerisme
Antwerpen
op de

grel!u{_!!
gratis

Caf6

deFilharmonie
&
faninefansen

si$:4lo
deFiIharmonie
o.l.v.
tig:qlrlE
?1,$!wqfpgt r{.i.+]:ii3-.,i,,
tet.03 26080 50

2/10 om_2,0
uu_J
._

C or p u Ca
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Muzikante
tadyAngelina

EdoDeWaartbegeleidt
lanine
fansenbij 'Levisionidi paura'
van Wim Henderickx,
enkele
suitesvan'Romeo
en lulia'van
Prokofiev
en het 'Vioolconcerto
in D'vanBrahms.
deSingel
Desguinlei
25,Antwerpen^
tet. 03 21354 34

R.i,=-Ei Lee Krasnerwas de
vrouwvan|ackson
Pollock,
een
vandeinvloedriikste
Amerikaan- 7/ 2r/ 23/ 2s/ 28/ 3oh3 euro
se schilders.
Krasner
koosvoor !:_5/7_0_9!1?!
YYr_
een levenop de acfttergrond,
metslechts
66ndoel:haarman
als kunstenaar
op de wereld- Garlandfeffreys

kaallplalt:gn,,tes9n
9!!eqnis,
Rataplan
Wiinegemstraat
27

absurdidee,maarik deedhet
"Bar Leonligt achtermijn uit nieuwsgierigheid.
Hetwas
hoek.Ze hebbener veelver- Moederdag
en iedereen
kreeg
schitlende
alcoholvrije
drank- cavaentaart.Erkwamen
heel
jesenlekkervegetarisch
eten. wat bezoekers
tangswaaronErziin regelmatig
Wezongen
exposities derveelbejaarden.
vanjongekunstenaars
en af samen'LaVieenRose'
en'Bei
entoezit er eenkapsterin het mir bist du schtln'.Het was
cafdte knippen.
Eriseengrote ontroerend
hoediewinkelal
voorde deuren je generaties
[angee4thuisbliikt
speeltuin
kaner vande zonsondergang
te zijnvoorheelwat buurtbeje
genieten
met voetenin het woners!Er werkenmensen
witte zand."
vanallerteinationatiteiten
en
Barleon
tussenderekken
wordtliefen
Reuzenstraat
23,Borgerhout
leedgedeetd.
Hetoptreden
is
jaarlijkse
nu een
traditieen
Restaurant
we hebbenzelfseenmuziek"lk maakregelmatig
zelfsushi, groepopgericht:
de BoHoAll
maaralser wat gevierdmoet Stars.Wezingenovereenbewordentrekkenwe naarZao terewereldzonderhongerof
Wang!Hunsushi-boot
is een armoede,
waariedereen
voor
genotvanbegintot einde.De mekaar
zorgt.Datis allemaal
gehei- ontstaan
Tibetaanse
kokshebben
in debuurtwinket!"
merecepten
dieiknognietheb
kunnenontfutseleni'
LadyAngelinatreedtmomenZaoWang
teelop met'DeWoonwogen
0udeKoornmarkt
zz
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Arenbergschouwburg
pgn
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plaats
Speciale
tet.03202-45
4q
"lktreedsomsopin mijnsuper- www.arenbergschouwburg.
marktop deTurnhoutsebaan.to/tz euro
Toende baasme de eerste g/toom2o.3ouur
keervroeg,vondik het een

tel,.03 29297 40
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