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UITNODIGING
Op zondag 13 mei 2007 om 11.20 u.
Sint-Carolus Borromeus te Antwerpen

EUGEEN EN JAN YOORS
ARTIESTENMIS
ZONDAG 13 MEI 2007
met optreden van Zigeuner Groep Gregor Kartai
gedichten voorgedragen door Martine Boenders

Jan Yoors 2007
terug in de kijker
te Antwerpen en Oudenaarde

Op het stadhuis te Antwerpen heeft in
september 2007 een ontvangst plaats ter
ere van Jan Yoors, Antwerps kunstenaar,
die 30 jaar terug overleed te New York.
De viering is georganiseerd in samenwerking met
het Archief en Museum van Vlaams Cultuurleven
te Antwerpen (AMVC- Letterenhuis)
en de Yoors Foundation

De artiestenmis heeft plaats ter gelegenheid van
30 jaar sinds het overlijden te New York van
Jan Yoors, wandtapijtkunstenaar,
schrijver en zigeunerkenner,
fotograaf en beeldhouwer

Een bezoek aan Oudenaarde , bakermat
van de Vlaamse wandtapijtkunst, is
gepland rond het thema Jan Yoors
" World Tapestry - ART ".
in de loop van de maand oktober 2007
Daarbij staat een eerste confrontatie van de
historische Vlaamse wandtapijtkunst centraal
met het XXste eeuwse figuratieve én abstracte
wandtapijtkunstwerk van Jan Yoors

figuratief werk
Jan Yoors
meer over jan yoors op www.janyoors.com

Informatie en Inschrijven:
mevr. Mieke Meulenbergs - tel. 03/218 56 27
of via e-mail: YoorsFoundation@skynet.be

YOORS FLASH
MAGAZINE

Indien u abonnee bent/wordt van
“Yoors Flash Magazine”
maakt u ook automatisch deel uit van

Yoors Netwerk voor
Kunst en Maatschappij

een nieuw kruispunt van ideeën
symboliek in de kunst
diversiteit in glaskunst
vernieuwingen in beeldende kunsten
van de XXste en XXIste eeuw
textiel en wandtapijtkunst
de maatschappij doorgelicht
conflict in kunst en
kunstenaars voor vrede

U krijgt daardoor extra
bijzondere toegang tot informatie
en reductie op activiteiten
georganiseerd door de
YOORS FOUNDATION
www.yoorsweb.net
www.yoors.be

De Stichting Yoors – Yoors Foundation
kadert in een multiculturele samenleving
in Europa gezien vanuit de Lage Landen
en de Nederlandstalige
artistieke diversiteit.

jaarlijks betaling
als persoonlijk lid (30 €) of als instelling (50€)
op rekening nummer Dexia Bank
nr. 552-22804000-69 van de Yoors Foundation,
Antwerpen-Berchem
v.u. g.magnus, Nieuwland 73 te BE 1000 Brussel

Yoors Flash Magazine
nieuw nummer
Vol 07/1 met o.m.

Jan Yoors Antwerpen-New York
polyvalent Antwerps kunstenaar: schrijver, beeldhouwer, tapijtwever, en zigeunerkenner
geboren in Antwerpen in 1922; overleden te New York in 1977

Het Lam Gods een "Europees" Meesterwerk
beschouwingen door Marc Goetinck, kunsthistoricus te Brugge
een eerste bijdrage in de reeks handelde over de Sedes Sapientiae

De Lage Landen
Zuidelijke Nederlanden herbekeken met Luïs de Corte

Magda Peeters als Vlaams Pacifiste
pacifisten zijn geen heiligen, door Etienne Van Neygen, journalist

Uit de archieven Gelicht
Betsie Hollants over Eugeen Yoors en stained glass (in English)

Stained Glass Websites
glaskunst wereldwijd

en andere bijdragen

