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 °5 augustus 1882 in Brugge,
  zoon van Henry English en Marie Dinnewet

 1895-1901 kunstacademie in Brugge

 1901-1907 academie voor schone kunsten in Antwerpen

 1904 en 1907  Romeprijs "L'art et la paix …" en "Les victorieux…"

 1907  Godecharleprijs  "De mensheid op zoek" 

 1910  huwelijk met Elisa Goedemé, muzikante

 1914  frontsoldaat aan de IJzer

 1916  Bisschoppelijk college te Veurne

 1917-1918 lid van de kunstafdeling van het Belgisch leger, 
"Section artistique"

 +1918 sterft op 31 augustus in Vinkem/Beauvoorde 

Meer info in de catalogus “joe’s kunst” bij 
de tentoonstelling en op de website 
www.joe-english-kunstschilder.be

Joe English | zelfportret
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De kunst van Joe English vóór 1914 is niet gekend. Het is een unieke 
gelegenheid om voor het eerst kennis te maken met zijn bekroonde 
werken, zijn portretten, landschappen, stillevens en tekeningen.

Toegangsprijs: combiticket geldig voor de drie luiken
 5 euro pp.
 3 euro pp. senioren en groepen vanaf 20 personen
 1 euro pp. voor - 18 jarigen 
 Dagelijks toegankelijk  van 14u tot 18u (uitg. op maandag)

Op AAnVRAAG: 
 Rondleidingen met gids via Dienst Toerisme: 30 euro
 in Montanus.5 (max. 25 pers., duur 1u)
 nocturnes van 19u tot 21u

Toegankelijk voor personen met een handicap
Educatieve brochure via website

secretariaat: vzW joe english, kunstschilder
 Admiraal ronarchstraat, 5
 8600 diksmuide
 co_english@euphonynet.be

MeMoriAAl vAn de ijzertoren

De kunst van Joe English als frontsoldaat tijdens  
WO I is het best bekend wegens de symboolfunctie die hij kreeg in 
de Vlaamse Beweging. Hij stelde zijn kunstenaarstalenten enerzijds 
ten dienste van de intellectuelen achter de frontlinie, en anderzijds 
van de gewone frontsoldaten. Zijn werk wordt gesitueerd tussen 
tijdgenoten van het IJzerfront.

Het luik "Joe English, kunstschilder" bevindt zich  in de 
benedenverdieping van de IJzertoren en is apart toegankelijk 
met het combiticket van Montanus.5 (5, 3 of 1 euro)
Dagelijks toegankelijk van 10u tot 18u 

Op AAnVRAAG:
 Rondleidingen met gids: zie Joe English-wandeling
 Toegang tot museum IJzertoren: zie aparte folder

Historische brochure over de kunst van Joe English als frontsoldaat

secretariaat:  ijzertorenMuseuM
  ijzerdijk ,49
  8600 diksmuide 
  051 50 02 86
  info@ijzertoren.org
  www.ijzertoren.org 

sint-niklAAskerk

De kunst van Joe English vóór 1914 omvat ook tekeningen en 
ontwerpen voor het goudborduuratelier van zijn vader. naast 
liturgische gewaden werden er ook vlaggen van 
studentenverenigingen en katholieke bonden vervaardigd in het 
familiebedrijf in Brugge.

Toegang: vrij, dagelijks toegankelijk van 9u tot 18u

"joe english-WAndeling" 

De STADSLInK leidt u doorheen het historisch centrum van 
Diksmuide en verbindt de 3 locaties.
Op aanvraag zijn rondleidingen met gids mogelijk aan 
70 euro (3uur) of aan 30 euro (enkel Montanus.5)

info:   toerisme diksmuide
 grote Markt, 28
 051 51 91 46
 toerisme@stad.diksmuide.be

Wilt u verdere informatie over:
“leven en werk van Joe English, 
kunstschilder” na de tentoonstelling 
via de nieuwsbrief?  
Word lid van: 
"de Vrienden van joe english" 
121-0405563-84 met vermelding: 
"Vriend JE."  (vriend 50 euro of meer).
De verdere werking omvat: 
archivering, biografie, bibliografie, 
digitaliseren, website, enz.  

Meer info:
www.joe-english-kunstschilder.be
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