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Temsese kunstenares op de wereldexpo
in Sjanghai, China.

GRATIS

Lieve Dejonghe (Tielrode) toont op de wereldexpo 2010 in
Sjanghai een installatie met vier schilderijen die ze speciaal
voor deze gelegenheid creëerde!
De wereldexpo start op 1 mei en zal 6 maand duren. Donderdag 11 februari werd in Brussel de eerste persconferentie omtrent het Belgisch paviljoen gegeven. In de komende maanden
zullen we in de media nog veel zien en horen over deze
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Vincent Van Quickenborne, minister voor ondernemen
en Lieve Dejonghe met een schilderij van haar op de achtergrond.
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