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Q TENTOONSTELLING 

"Het gewichtige lichaam" - Over dik, dun, perfect of gestoord. 

Museum dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent 
Van 8 oktober 201 0 tot 8 mei 2011 

De tentoonstelling brengt een fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke 
verschijning in beeld. Rode draad is een geschiedenis van het hongeren. 
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De laatste decennia heeft magerzucht of anorexia nervosa zich ontwikkeld van een zeldzaam 
ziektebeeld tot een modieuze aandoening. 
Waar ligt de grens van de schoonheid: waar kantelt "mooi" naar "ziekelijk" of "gestoord"? 

Open: di-vr: 9-1 ?u en za-zo: 13-1 ?u 
Gesloten maandag en op 24/ 25 & 31 /12 & 1 /1 info@museumdrguislain.be 

www.museumdrguislain.be 
Q TENTOONSTELLING 

"Marollen (Brussel) 1210 tot 2010 - iedereen welkom" 

Van oudsher heeft de Marollenwijk in Brussel de strijd aangebonden tegen armoede en sociale 
uitsluiting, met oplossingen als godshuizen, gasthuizen, liefdadigheidsateliers, armentafels en 
verschillende stichtingen. Al vanaf de 12• eeuw vertaalde deze zorg in de oprichting van de Sint
Pieters lep roze rij, het Sint-Janshospitaal en andere instellingen speciaal voor kinderen. 

Voorwerpen uit het dagelijks leven, medische instrumenten, 
beeldhouwwerken, archeologische vondsten, kaarten, archieven en 
beeldmateriaal n~men u mee naar de wereld van de bijstand aan 
minderbedeelden en ... van de onbaatzuchtigheid. 

Tot 30 april 2011 
Hallepoort, Zuidlaan, 1000 Brussel, 02/534.15.18 

Di-vr: 9,30u- 17u en Za-zo: 1 0u - 17u www.kmkg.be 
hallepoort@kmkg.be 

Q International Congress for the History of Pharmacy - Berlin, 14 - 17 september 2011. 
Ph.&rmacy and Books - Ph,umazl.e und 81.1(:h - Pharmacie et les livres 

Bt>riin•Br.1.ndcnburg Acadcmy of 
Snen-:::es and Humanitie~. 
Gcnd11nncnmarkt 

Berl1n Br.1ndenburgl~d1e 
Akadem1e der W1<;.<;C'nHhaften 
am Gendarmtnmarkt 

Genera! information, preliminary registration 

Rotr.aud Mörschner 
Niedstr. 35 
D-12159 Berlin 

Tel. 0049- (0) 30 851 2507 
Fax. 0049 - (0) 30 851 2507 

Web: www.40îchp,org 
http:/ /veranstaltungszentrum.bbaw.de/ 

Emall· igphmr@staff.uni-marburg.de 

Sdentîfic information 

Prof. Dr. Christoph Friedrk;h 
lnstitut for GeschiehU!-Qer Pharmazîe 
Phrlipps-Universlt:a Marb:urg 
Roter Graben 10 
D-35032 Marburg __ . 

TeL 0049 - (0) 6421 78228;~ 
Faxc 0049 :- (0) 6421 282 28.7! i' 

Email: ch.friedrich@staff.Unl•marburg.de 
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