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Kunstkring Krant

Kunstwerk van de Kunstkring

VOOr Veluwonen

Op dinsdagmorgen 29 augustus k「eeg Woningstich-

tig Veiuwonen Eerbeek, uit handen van Kunstkring

Brummen e.o. een fraai kunstwe「k aangeboden. Dit

ais dankvoo「6jaa「Iang (Even) Museum in B「um-

men.

mochten maken van dit pand. Was de aankiedIng

het ee「ste jaa「 Wat P「OViso「iSCh, het jaa「 daarop

We「d e「 wat st「akke「e beplating aangeb「acht plus

een bete「e ve両Chting. Zes seiZOenen iang heeft de

Kunstk「ing met heei veei plezier in het pand, dat

We「d omgedoopt tot (〔ven) Museum mogen expo-

Se「en. VeIen kwamen iede「 〕aa「 met Veei piezie「

even een kijkje nemen en wa「en vo=ofove「wat er

We「d tentoongesteId. In die zes seizoenen heeft het

museum 「uim 9OOO bezoeke「s ove「 de vIoe「 gehad.

Eind 2017 we「d de KunstkrIng Verteid dat het pand

aan het Ma「ktpIein in B「ummen was ve「kocht en

kwam er een einde aan het (Even) Museum.

Inmiddeis was Woningstichting Brummen samen

gegaan met SprengenIand Wonen in Eerbeek onder

de nieuWe naam VeIuwonen. F「ans VisschediJk

begon aan zijn iaatste jaar aIs directeu「 en vond

OPVOIging in de heer Ma「co de WiIde. AIs dank voo「

het geb「uik van, en het piezIe「ige contact met de

hee「 Visschedijk, WiIde de kunstk「lng g「aag een
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Van de bestuurstafel
De bladeren beginnen ai wee「 te verkIeuren en

ほngzaam gaat het leven ziCh steeds mee「 birr

nenshuIS afspeien. Dat betekent veelai dat we

mee「 tlJd krlJgen VOOr OnZe liefhebbe「i」en. Ook de

Kunstk「ing ontploolt Weer alieriei aCtiVlteiten"

TiJdens de laatste bestuu「SVergade「mg hebben

We aandacht besteed aan de volgende zaken:

Goede doei. Inmlddeis is ai voo「 bijna C 500

Verkocht. Gelukkig hebben we de iege plekken m

de We「eldwlnkei alweer op kunnen vulien. Ook lS

een begin gemaakt met een 「eeks foto’s. In

PrmCIPe ZIJn die bedoeld om een grote「 Pub=ek

kennlS te laten maken met wat een kunstenaa「

ZOal doet, maa「 natuu「iiJk lS he〔 ook leuk voor

OnZe leden.

Open Atelie「 Route. Voo「 het ee「st na vele〕aren

iaten weer massaal ons we「k zlen OP een g「OOt

aanta=ocatleS. Nu lk dit SCh「所moet het weekend

nog komen, maa「 ik ben vol vertrouwen ln het

SuCCeS. En aisje nlet meedoet, ga」e tOCh l旧eder

geval klJken blJ de co=ega’s.

Kijkje in de Keuken. Voo「velen ziJn hetonder-

=ng contact, het van eIkaa「 le「en en het ultWIS-

Selen van ldeeen de belangrI〕kste redenen om iid

tezりnVan de Kunstk「ing. WatlS hetdan geweldIg

datwe nuvansta「tzIJngegaan metde 「eeks‘‘Een

KIJkJelndeKeuken’′. EengeweldIge kansom eens

tezIen Wate「 bIJ komtkiJken om een kunstwerk

te rea=Se「en in een Onbekende dlSCiP白ne. Maar

OOk om te kIJken hoe anderen JOuW elgen diSC上

PIIne tOePaSSen en dan natuu「lijk ldeeen en ln-

SP汀atie OPdoen.

The Galie「y. Dat wo「dt een spannende ultdaglng

Om een geZamenliJke exposltie Samen te Steilen.

Maa「 wateen unieke kans om op zo’n topIocatle

te expose「en. OfJe nOu letS hebt metoude auto’s

(maar wei ulte「St kostba「e oldtIme「S) of nlet, er

ZiJn ZOVeei details en/Of overzIChten dle V「agen

Om VaStgeiegd te wo「den, De motleVen Iiggen

VOO「 het op「apen.

Excursies. InmIddeis ziJn er een aantal blJZOn-

dere tentoonsteliingen geSeiecteerd waarwe naar

toe gaan. We p「Oberen e「 weer wat ext「a’s blJ te

doen zoda〔 het inte「essante ultJeS WOrden. Nade-

re lnfo「matIe VOigt.

Verde「 komen e「 nog een aantal moge巾kheden

aan waarbIJ We elkaa「 meer sociaal kunnen ont-

moeten: een Hlgh Tea, de nieuwJaarSborre上en

de AIgemene Ledenve「gadering (met lnte「eSSan-

te iezing).

Al deze actIviteiten WO「den voorbereld en begeieId

doo「 werkg「oepen, Waarvoo「 ha「teli〕k dank na-

mensalle leden. Geweldig datwe mensen hebben

die bereid zIJn Zich ln te Zetten VOOrde Kunstk「ing.

Zonde「 deze ‘‘enthouslaSte白ngen’’ zouden we

nergens zljn・

OPROEP: TIJdens de komende ALV zai Jacqueline

het bestuurverIaten. Dat betekent da〔 we lemand

zoeken dle de PR en de redactle Van de Kunst-

krlngk「antwil over nemen. Wle Vlndt het leuk om

OP deze ma印er actlef bet「Okken te ziJn blJ het

「ellen en zeiien van de Kunstkrmg? Natuu「巾k

ZOrgen We VOOr een PaSSende lnWe「kperiode.

Aa「zei niet, meid Je aan biJ het bestuur. We 「e-

kenen op je. J/m Van Iterson

28 oktobe「 Kijkje in de keuken

Van Irene van der Horst

Zondag 28 oktobe「 van 13.OO-16.00 uu「 ZIJn ieden

Welkom om een kijkje冊de Keuken van I「ene van

de「 Ho「st te nemen. De inIoop is v「ij deze middag.

Een harteIijk ontvangst met koffie, thee, frisd「ank

en wat Iekkers! Een kijk〕e hoe een compIeet ateiie「

Van een edelsmid e「 uit ziet. Demo’s van wat waar

VOOr geb「uikt wo「dt. Wat er komt kijken voo「 het

maken van een sierraad. Iets ove「 de wereId van

het sieraad: Wat SPreekt mij daa「 zo m aan? Erzijn

boeken omte bekIjkenen eventueeI: ’’maakhetmet

d「aadi- een eenvoudige b「OChe van koperof messing

d「aad. G「aag van te vo「en opgeven aIs je komt is

handig.
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Excursies

Raquel van Have「 - Spi「its ofthe Soii

StedeIijk Museum Amsterdam

24-11-2018亡/m 7-4-2019

RaqueI van Haver (Raquei Veiasco Ma「tineZ),

Van Have「 maakt, naar eigen zeggenタ、両de’schii-

derkunst met empathie voo「 g「OePen in de ma「ge

Van de samenIeving. De tentoonste冊ng in het

StedeIijk is Van Havers ee「ste museaie soiotentoon-

Ste用ng in Amsterdam.

Pure Rubens

Boymans van Beuningen

8 september t/m 13 ja…a「i

De tentoonste=ing -Pu「e Rubens’toont het grootste

OVe「ZiCht van Rubens’ oIieve「fschetsen dat in de

afgeIopen 65 Jaa「 is getoond.

In de oIieve「fschetsen is de b「巾ante toets van de

meesterzeIfaitijd aanwezig. Museum BoijmansVan

Beuningen bezit een zeer beIangrijke co=ectie

Oiieverfschetsen van Rubens. De verzameIing is

uniek voor Nede「Iand en behoort tot de a=e「beste

ter wereId∴Pure Rubens’toont de schiide「S Onge-

kende verbeeIdingsk「acht: het vermogen om steeds

OP ande「e manie「en verhaIen te verteiIen, Waarbij

je aIs bezoeker wo「dt meegenomen en

Onde「gedompeld

Simon de Heer - S⊂hiIde「achtig Bioemendaal

14juIi t/m 7janua「i 2019

Museum Haa「Iem

l盤義轟藍Iingen van de huidige tijd zich weI al

VOOrZiChtig aankondigden.

Gebo「en als boe「enzoon in de Beemster stond hiJ

met beide benen op de g「ond. Metzijn fiJngeVOeIige

C「eativiteit wist hij een waa「de aan ziJn bestaan toe

te voegen die heden ten dage nog in zijn werken

he「kenbaa「 is.

シテ辞し

し、病書へ

駆回園田

か　〇　三

ゝ七重一三

Tentoonsteiling tekeningenしeona「do da Vinci

O5 oktober 2018 t/m O6januari 2019

TeyIe「s Museum o「ganiseert in het najaa「Van 2018

een grote tentoonste冊ng ove「 Leona「do da Vinci.

Na spraakmakende exposities over MicheIangeIo

(2005) en Rafa引(2012) ln het museum is het nu

de beurt aan de meest veeIzijdige en be「Oemdste

kunstenaa「 uit de Renaissance.

Tweejaa「 geIeden isTeyIe「s Museum begonnen met

het 「eaiise「en van een oude d「oom: de ee「Ste grOte

Nederlandse tentoonste=ing van echte tekeningen

Van Da Vinci. Leona「do’s we「k is ve「sp「eid ove「

musea ove「de heIe wereId en het is nietgemakke-

ii〕k om het ln bruikIeen te k「ijgen,

Kaa「tjes moeten vooraf besteld worden en daa「doo「

is het niet geschikt om het aIs excursie te o「ganise-

「en. WeI wi=en we ju=ie natuu「Iijk attende「en op

deze bijzondere tentoonste冊ngl
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二」

三言∴
しand Art dag

Kunstop hetland, inditgevaI bos, begon “sochtends

met koffied「inken en 「ondIopen naa「de versch川en-

de pIekken die geschikt leken, Iede「een vond het

geze冊ger om dichtbij eIkaa「 te zitten en we kozen

een pIekuitwaa「de houthakke「s nietzouden komen

en waa「 niet teveel ve「nieId zou kunnen worden,

maar toch goed zichtbaa「 zou zijn. In twee uu「 tijd

hadden we versch川ende bouwwe「ken en beesten

gemaakt van st「onken, takken en touw. Ze stonden

OPeen rij aan de andere kantvan een d「Oge beek,

goed ziChtbaa「 vanaf het wandeIpad. Heei e「g Ieuk

gezICht! Ook hoe ze ve「ande「den van kieu「doorde

Iang ve「wachte 「egen!

Een zee「 gesIaagde dag! M∂rIeke Ru(igrok

Dringende op「oep

Het bestuur van de Kunstk「ing bestaat nu uit Vie「

PerSOnen. Binnenkort gaat JacquelIne het bestuur

Ve「iaten. Daa「mee ve「vaIt onze steunpiiaa「 voor

Kunstk「ingk「ant en contacten met de pers. We

ZOeken dus d「ingend een opvoIge「 (m/V) voor haa「,

AiIeen als die opvolger sneI komt, kan e「 nog een

goede inwerkperiode volgen voor dat we de eerste

Uitgave in 2019 wee「 gaan maken.

Met vie「 Pe「SOne旧S het bestuur zeer matig bezet.

Wij zijn alIemaaI vrijw冊gers met soms lange per主

Odes van afwezigheid. Daa「Om WiiIen we heei g「aag

nog twee mensen e「bij hebben die beschikbaar zjjn

Om mee te denken, ∂fen toe in te va=en en iosse

kIussen op te pakken, ZOnder dat ze een specifieke

Ve「antWOO「deiijkheId dragen.Kom ons heIpen. MeId

je aan bij Jim van Ite「son.

Oproep Workshops
Voor november zoeken we nog twee - d「le leden

die een WO「kshop w用en geven voor Klnde「en blJ

de We「eidwinkel in Ee「beek.

HeipJe mee?

Informatle Of opgeven: t_Pete「S@llVe.nl
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Een kijkje bij de buren

Een bescheiden maIitje ln m’n maiIbox. Bouievard

Magenta bestaat 5 jaar en viert dit op 21 oktobe「

met een expositie en jubiIeumfeest. Is het mogeiijk

Om leden hie「VOO「 uit te nOdigen via de

Kunstk「ingk「ant?

Nieuwsgie「ig aIs lk ben, SP「eek ik met Mar]an Smit

afop zondagochtend af om een kijkJe bij de bu「en

te nemen. Bouleva「d Magenta is sinds dit voorjaar

in het Sp「engenhus Laag Soe「en getrokken. Lette「-

1ijk zijn we dus bu「en! Naast de ve「sch川ende d「ieJa「ige OPIeidingen (de

enige iconenschoo=n Nede「land!) is e「 OOk de

moge=jkheid om fIex Iessen te voIgen waa「bijje zeIf

de frequentie bepaaIt, Wil je een schiIde「iJ af heb-

ben? Dan pianje even wat meer lessen pe「week.

Benje even d「uk met ande「e dmgen? Dan pIan je

de les bijvoo「beeid lx pe「 maand ln. Deze lessen

Zljn echt voor iedereen bedoeid die w旧eren schiト

deren of die verde「 wli komen. In kieine groepjes

krijg je individuee=es.

De fiexIes IS lnmiddeis begonnen en ik neem ruim

de tijd om met iede「een te kIetsen, ∨「agen te Ste=en

en voo「a圧e kijken. Hier wordt met訓e materiaien

gewe「kt. De een is met acrYIve「f bezig, een Paa「

met oIieverfen een paar met e主tempe「a, Sommige

Zijn met hun eerste Iessen bezig′ ande「en overwe-

gen om de opIeiding te doen ofdoen deze zeIfs. De

kwaIiteit is hoog, OP a=e niveaus. De 「ust, de ha「-

te=jkheid en de geze=igheid st「aaIt ervan af. Ik ben

Van de d「aadjes, maa「aIs ikeen kwast ln de hand

ga nemen, kan hetmaarzozijndatikmehierthuis

VOeI.

Op 21 oktober is iedereen weIkom om 15,00 uu「de

OPening van jubiIeumexpositie door de bu「gemees-

te「 bij te wonen.

Mee「 weten: WWW.boulevardmagenta.nI
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Mag ik aan u voorste=en。…。。

K「ystyna Temming

Bij binnenkomst in haar Iichte, mO-

de「ne huiSaan de rand van Zutphen

Vailen de kleu「「ijke, geabst「aheerde

SChiIderljen met geomet「ische vlak-

ken op. K「ystyna (63 j「) ve「teIt dat

Ze ZiJn ge†nspireerd door het Pooise landschap, het

iand waar zij gebo「en lS. De kIeuren zijn intens en

ZiJn gePiaatst in vertICale banen. De schiIderijen

doen denken aan moza「eken met b「ekend Iicht. En

doen denken aan het werk van Ton SchuIten. Op

andere wanden in de huiskame「 en open keuken

ZiJn Sti=evens te zien, fijntJeS geSChiIde「d werk op

MDF paneeItjes, Deze schilderiJen Zijn ookvan haa「

hand. Dit is de stijI waa「 zij zich bij thuis voeIt en

Waa「 ZIJ Zich ve「der in wiI ontwikkeien.

As klnd sc回de「de en tekende Krystyna veei. Ze

heeft e「 zeIfs haa「 be「oep van gemaakt. Ja「en heeft

ZiJ geWerkt aIs bouwkundig tekenaar. Of het nu

beroepsmatig lS Of uitsIuitend hobby, Krystyna er-

Vaa「t VeeI ontspanning bi〕 het tekenen en sch=de-

「en: Het geconcentree「de we「ken, ⊂reatief kunnen

Zijn en de nauwkeurige afwerking. Haa「 werkwijze

iS aIs voigt: K「ystyna maakt een compositie van

enkeie voorwerpen, SPeeit met liCht, SChetst vanuit

Ve「SChIiiende invaIshoeken, brengt nog mee「 ha「-

monie in het geheel, maakt foto′s, en Ve「VOIgens

gaat ze schilderen. Laag voo「 Iaag, met OIieverf,

minutIeUS en ZOrgVuidig. Haar sc剛de「ijen doen

denken aan de Ho=andsefiJnSChlIde「s uitde Gouden

Eeuw, die een zo natuu「get「OuW Wee「gaVe Van de

Werkeiijkheid geven.

Een vie「tai stiiievens heeft K「ystyna recenteiijk laten

beoordelen doo「 een vakju「Y. Ze overweegt name-

iiJk mee te doen aan De NatIOnaIe Kunstdagen die

OP lOen ll novembe「in de Beu「sfab「iek in Nieu-

Wegein pIaatsvinden. Een expositie waa「bij p「Ofes-

Sionals en autodidacten in de kunst mee kunnen

doen, De ju「y heeft haar werk in de voorronden

POSltief beoordeeld. Na Jaren SChiide「en is Krystyna

eraan toe haa「 we「k te expose「en, aan anderen te

Iaten zien, ande「en te laten genieten, De expositie

in de Beu「sfabriek past in die ontwikkeiing. Heiaas

is het (Even) Museum verieden tiJd, maar Zij wiI

graag met haa「 we「k naa「 buiten t「eden,

In haa「 opIeiding tot bouwkundig tekenaar heeft

K「ystyna veei meegek「egen over tekentechnieken.

Die ken∩is en e「varing heeft ze uitgebreld met de

drie jarige opIeiding bij Art-Pa「tout in Deventer.

Wat de een doet in drie Jaa「, doet Krystyna ln e∈n

jaa「! Tot twee Jaar geieden k「eeg ze Ies van de

fijnschiIde「 Erik Zwaga in Klein Amsterdam: Ieer-

Zaam en geZeIiig, Haa「 g「ootste uitdaging iS de

Juiste achtergrondkIeuren te maken waardoor de

OPSteiIing tot zijn recht komt en in harmonie ge-

b「acht wo「dt met de achte「g「ond. Ze p「obeert de

techniek van bijvoorbeeId Henk HeiImanteI te

doorgronden. He=manteI weet zijn schiiderijen een

bepaalde zachtheid te geven. Hoe doet hiJ dat en

Waa「mee?!

KrYStyna is in het ve「Ieden regeImatig het (Even)

Museum binnengeIopen, Daa「bij steeds het pIan

gehad lid te worden van onze Kunstkring. In 2018

is het ervan gekomen! Graag wii ze mensen leren

kennen, ervaringen uitwisseien, Samen eXPOSe-

ren.工　Tip van Magda: We=icht een kee「 meegaan

met de Kunstkring naar een expositie? M∂gda

S小ide r与
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Analies Martin

Joop van UIden

Ans van Breda, Magda

Snijders & Irene van
de「 Ho「st

Truus & Anton Peters
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Open Kunst Route locatie de

Korenmolen

Een imp「essie van het kunstgebeu「en op Iocatie de

Ko「enmolen te Eerbeek.

Zaterdagochtend waren we aI v「oeg met zijn

d「ieen　-　Rietje Heeling, Ineke Rethans en Cora

Huisman - PreSent Om de locatie op te ieuken en

OnS Werk te etaIeren,

We moesten eerst nog met wat tafeIs sjouwen en

daarna begonnen we samen in goede harmonie ons

Werk een piekje te geven, Na ongeveer ande「half

uu「 StOnd en hing a=es tot onze vo=e tevredenheid.

De intocht kon wat ons betreft beginnen.

Zate「dag mochten we 31 mensen ontvangen en

ZOndag kwamen we op　54　mensen. A=e gasten

Werden harteIijk ontvangen en desgewenst voo「zien

Van lnfo「matie over het tentoongesteide. De sfeer

WaSdeze tweedagen heel ontspannen en we k「egen

de ind「uk datons we「k echtgewaa「dee「d we「d door

de kijke「s.

Ludge「uske「k

An Compagne

Ma「ieke Ruijgrok

We hebben a=e drie werk kumen ve「kopen′ maa「

Rietje spande de k「oon met haa「 sneeuwiandschap

dat voo「 een waa「=jk ‘professioneIe’prijs de deu「

uitging, De aanstaande kopers wa「en geIiJk heeI

enthousiast maar gingen eerst nog even thuis kiJken

Of het schiIderij weI boven de bank zou passen.…

gelukkig voor Riet]e (en voor Ineke en Co「a, Want

Zij waren pIaatsve「vangend bIij en t「OtS OP haa「)

VOnden ze dat het sch=derij daa「 mooi tot zijn 「e⊂ht

ZOU komen en de koop kwam tot stand.

Zondag kIoksIag 5 uur, Ve「lieten de iaatste 2 bezoe-

kers het pand en konden wij beginnen met op「u主

men. Naeen kIein uu巾ewas訓eswee「SPiCenSPan

en stapten we moe maarvoIdaan zoaIs dat heet, in

OnZe autO, OP Weg naar huis.

Tot siot w用en wij a=e mensen van de Kunstkring

die deze OPEN KUNST ROUTE mogeIijk hebben

gemaakt door zoveei tijd, inzet, ene「gie en enthou-

Siasme in dit p「Ojectte stoppen harte=jk bedankenll

Ineke, Rietie en Co「a

Wil van den Hoek
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Open Kunstkringroute

Leuvenheim

V「iJdag 28 september

Vandaag gaan we de tent van Lies (3×6m.) opzeト

ten op onze op「it.

Het iS geioof ik 6 jaar geIeden dat we dat voor de

Open Dagen gedaan hebben. Lies komt eraan. In

de auto liggen aiie benodigdheden voo「 de tent.

UitIaden, en訓es wo「dt uitgeIegd op hetgrind. Hoe

Zat het ook al wee「! WeIke stang moet waar上We

Sta「ten VOi goede moed. Maar ondertussen kiJken

Weelkaaraan en zeggen :’’waarzijn we aan begon-

nen’’, Dit is echt de laatste kee「!

Na ruim 2 uurstaatdetente「st「ak bij,

Het is mooi geweest. Mo「genv「oeg gaan we de boei

hangen en pIaatsen.

Zate「dag 29 septembe「

10.15 uur. Eerst koffie en dan de tent in「ichten. We

HebbenonzetijdweI nodig. 12.15 uu「hangtenstaat

a=e kunst naar wens. Hangen de vIaggen en bal-

Ionnen Iangs de weg te wappe「en.

KIJKERS/KOPERS kom maa「 op I

We zitten hee両jk in het zometje op ze te wachten.

En jaweI, 6 beIangste=ende bezoeke「S mOgen We

WeIkom heten.

17.00 uu「 gaan we iekke「 aan de bo「「eI en hopen

morgen op een g「Ote ho「de bezoekers.

Zondag 30 septembe「

Om 12.00 uu「 Zitten we wee「 in het zonnetje. En,

e「 komen bezoeke「S. De heIe middag doo「 meIden

Zich mensen die even w川en kijken wat LleS en ik

ZOai maken. E「voigen geamusee「de gesp「ekken en

VOO「je hetweet is het 17.OO uur.

Opruimen, SPu=en te「ug pIaatsen, SChilde「ijen in de

auto van Lies zetten en dan de tent afbreken. Lies

moettwee kee「 「iJden om alieswee「thuiSte kriJgen,

En dan. Pufff pu簡, We Zi」n kIaa「 en zetten ons biJ

de openhaard met een hapJe en een d「ankJe en

kIjken te「ug op een geze冊ge middag. Dank aan

Henk (echtgenoot) die de cate「ing ve「zo「gde en

hieIp met de tent.

Dit wa「en de open dagen van de Kunstk「ing 2018

in Leuvenheim.

Een luie avond (eten haIen we) wacht op ons,

Het was goed. Ger/ W∂genVOOrde en Lies Ha〃em∂n

Ans Leeflang & Anke
Mosselman
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Uitdaging Ga11ery Aaidering

Op dit moment (4 oktobe「) zun e「 maa「 iiefst 2与

deeinemers die enthousIaSt hebben ge「eagee「d op

deze uitdaging甲

Wat 「eacties:

‘‘Klassieke auto-s vind ik ontzettend moo主het lijkt

me daarom ook ieuk om mee te doen.’’

‘‘Lijkt me leuk言k heb ai ee「=dee’’

‘‘…heb nu toch besIoten om de sp「ong te wagen.

Ju冊e hebben geIijk, Wie niet Waagt die niet wInt en

Oefening baart kunst. Ik ga dus voorde uitdaging.’’

‘‘Lijkt me supe「 Ieuk om mee te doen en ben zeker

in VOO「 de uItdaging biJ GaIiery AaIde「ing.’’

“Ja ikdoe mee metde uitdaging. Hoewe=knietveeI

met auto’s heb, behaIve dat ze heel praktisch

kunnen zijn, heb lkai weI een idee.′’

‘‘weet nog niet ofe「 ik wat mee kan,maar ga het in

iede「 gevaI p「oberen.’’

‘‘Een bijzonde「 leuk pIan!! Ik wii g「aag meedoen’’

Uitdaging Aaldering, Wat WaS dat ook aiwee「?

Kunstk「ing B「ummen is ln de geiegenheid gesteid

Om te eXPOSeren in de Ga11e「y, Vanaf haIf janua「i

2019, gedurende lO weken!

Omdat de expositieS daa「 met auto’s te maken

moeten hebben, gaan We in oktobe「 in g「OePjes van

5 ter plekke inspi「atie op doen gewapend met foto-

toestei, POtIood en papier. Er zu=en dan (en Iater

Pe「 ma=) wat tiPS WO「den gegeven voo「 het stimu-

1eren van c「eativiteit.

In novembe「 wo「dt een bijeenkomst in liark Riks

georganiseerd om te kijken hoe het ermee staat,

Om nOg mee「 inspi「atie op te doen en eIkaa「 te

heIpen met de uitwerking.

Iede「een, die meedoet, isen wo「dtvandegangvan

Zaken op de hoogte gehouden.

Wij hebben er net zovee獲　zin ln als de ove「ige

deeInemers甲

Ans v∂n Breda en Irene v∂n der Horst

Quiz nr。 3

Hetgoede nieuws is dat nIemand een fout antwoord

heeft gegeven op de v「aag waar de d「Ie beeiden

Staan. De opiossing lS, Van boven naa「 beneden: 1.

BeeIdentuln Kr61ie「 M加ier (Barba「a Hepworth), 2.

Museum De Pont inTilbu「g (Hemeispiegei van Anish

Kapoor) en 3. AgnietenkIooste「Zutphen (ZuSte「 ’des

Gemenen Levens’ van MaIt6 DuvaI).

Een nieuwe kans de fIes wiJn te Winnen: Wie heeft

deze portretten geschiIderd? Antwoord pe「 e-maiI

aan vite「son@box.nl. Jim v∂n J亡eISOn

foto quiz



Kunstkring K「ant

Agenda

ll-8亡/m 2之-1之

We「eidwinkeI Ee「beek - Goede DoeI

2与0k亡obe「

Bo「「el voo「 aiIe we「kgroepen bij Het Kromhout

28 0k亡obe「

Kijkje in de keuken I「ene van de「 Horst 13"00 uu「

9 decembe「

High Tea

lO janua「i

NieuWjaarsbo「rel biJ De VrooIiJke F「ans

12 feb「uari

AIgemene Leden ve「gade「ing en Iezing biJ De

VrooIijke F「ans

Coiofon

Secreta「iaat: Ha「de「wiJke「weg 21, 6957 AB Laag Soeren, info@kunstkrIng-brummen.ni www.kunst-

kringb「Ummen.nl

〕lm Van Ite「son voorzitte「 en Webmaste「　vite「son@box.nl

Ans van B「eda pen用ngmeeSte「　　　　　　b「edaatJe@hotmaii.com

Irene van de「 Ho「St SeC「eta「laat lYeVdho「stbakker@onilne.ni

AnaIieS Martin eXCurSieS analieSma「tIn@gma正com

〕acqueiine LooIJen PR, Kunstkringk「ant JaCqUe‖ne.100iJen@gma正com

Bank「ekenlng: NL55RABO Oll15 34 127 t.n.∨. Kunstkring B「ummen e.0.

Lidmaatschap ioopt van JanUa「i t/m decembe「 Pe「 kalender〕aa「. Opzeggen geschiedt mlnimaal een

maand voo「 het voigende kaienderJaa「.


