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Contrast Mia Laenen en Ilse Vandeplas 
 

Wat als kunst en ambacht samensmelten ? 

Mia Laenen is al een leven lang kunstenaar, menig Hagelander heeft haar figuratieve schilderijen en 
abstract beeldhouwwerk al kunnen bewonderen. 

Combineer dit met een eeuwenoude ambacht taxidermi ; omdat we ondertussen zijn afgestapt van 
de oubollige curiositeitencabinetten en ruimte willen laten voor oud en nieuw. En zo komen we bij   
Ilse Vandeplas taxidermiste. Beide dames presenteren hun topstukken tijdens deze tentoonstelling. 

Preserveren versus creëren, ambacht versus kunst, natuur versus mens. 

Een expo over contrasten. 

Het Gasthuis       Cultureel Centrum  
Gasthuisstraat 22   3200 Aarschot  

Expo   Di tot vr   13-22u  
Za en Zon 14u-18u 

 www.mialaenen.be 
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