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Matrix² 
AlysSia lanceert nieuw kunstevenement

 Kunst

Anneliese Simoens en Marleen 
Rosiers slaan de handen in elkaar 
zodat AlysSia opnieuw met een 
kunstevenement in de kijker komt 
te staan.

Matrix² wil de krachtige boodschap geven dat je altijd 
naar je innerlijke kracht kan zoeken om jezelf te her-
programmeren tot de beste versie van jezelf, wat de 
voorgeschiedenis ook is. Het is een uitdagende en 
moeizame zoektocht om baas te worden van je ei-
gen geluk, maar het is meer dan de moeite waard. Dit 
laatste is dan ook het centrale uitgangspunt van ons 
kunstevenement, Matrix². We zijn ervan overtuigd dat 
eender welke vorm van kunst je bij deze zoektocht kan 
helpen. We willen het beeld doorbreken van de eenza-
me kunstenaar. Het delen van angsten, twijfels en het 
praten over emoties vormen de eerste stappen naar 
heling. We geloven heel erg in de kracht van kunst als 
alternatieve therapie. Professor Dirk De Wachter is dan 
ook deze keer onze fiere peter die dergelijke projecten 
enkel een warm hart kan toedragen. Matrix² zal een 
krachtige tentoonstelling worden van verschillende 
kunstenaars die hun werken zullen verkopen voor het 
goede doel. Daarbij aansluitend zal er een program-
ma aangeboden worden, bestaande uit avondevents 
waarbij netwerking en focus binnen een bepaald the-
ma centraal staan. De opbrengst van dit kunstevene-
ment zal geschonken worden aan het pilootproject te 
Vilvoorde . Dat wordt een open atelier voor kinderen 
en jongeren die moeten opgroeien in complexe om-
standigheden of die op zoek zijn naar zichzelf.

De tentoonstelling is gratis en doorlopend open 
van vrijdag 20/09/19 t.e.m. 20/12/19. Iedereen 
welkom voor een gratis tasje koffie, aangeboden 
door ROMkoffie, te Bedking – Leuvensesteenweg 
338 – 3190 Boortmeerbeek.
Meer info en overzicht van het programma: 

www.alyssiaprojects.be
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