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     Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…. 

Spreker : Erna Siebens                                                                                                          
                      
Siebens verwierf als costumière naambekendheid door haar veelzijdige werkzaamheid.   

Ze creëerde  kostuums voor diverse musicals van het Koninklijke Ballet van Vlaanderen 
en Studio 100. Voor laatstgenoemde ontwierp ze Kabouter Plop en vrienden met             
daverende  successen tot in Nederland toe. Als kostuumadviseur voor de  VRT en VTM  
   werkte ze mee aan diverse dramareeksen en series zoals  oa. Stille     
   Waters, Lili en Marleen, Aspe... Voor haar kostuums voor de films van 
   Lieven Debrauwer kreeg ze een internationale prijs op het filmfestival 
   van Pescara (It.) met de veelgelauwerde film Pauline en Paulette.     
   Haar internationale carrière kreeg een vervolg door haar creaties voor 
   Holiday on Ice en Wentink Events (Hilversum).                                      

   Thans creëert ze mascottes voor de reclamewereld en geeft ze voor- 
   drachten rond modegeschiedenis. 

   Donderdag 22 oktober  2020         
  ● Locatie : Michielshof- Achel ; grote zaal - gelijkvloers         
  ● Aanvang :  14. 00 u 

         ● Bijdrage  : -  leden en kandidaat-leden : 15 €  pp.                             

           -  lezing, koffie/ thee met gebak                           

De dan geldende corona maatregelen worden toegepast.         

De titel van de causerie brengt ons terug naar de kinderjaren met het sprookje van 

Sneeuwwitje van de gebroeders Grimm (1812) waar een hoogmoedige koningin haar 

spiegel telkens deze vraag stelde met altijd een positief spiegel-antwoord voor haar.    

Tot het mooiere Sneewwitje op de proppen kwam met alle gevolgen vandien.                                             

Sinds mensenheugenis wordt deze vraag gesteld. Zelden was het antwoord bevredigend. 

En dan gingen de dames, maar ook de heren, allerlei foefjes                                               

verzinnen….Het wisselend schoonheidsideaal  door de tijd heen.                                                                                  

Spreker leidt ons op een speelse en ludieke wijze door deze                                                        

historiek heen rijkelijk gedocumenteerd met beeld , veel                                                                                    

kostuums ,  (dure) replica’s en attributen. Ze is zelfs niet te                                                          

beroerd om  sommige hiervan live te presenteren.                                                                      

Na de voorbije donkere corona periode is een luchtige                                                       

namiddag  voor zowel de dames als heren gegarandeerd ! 


