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VrUdag 29 juni t/m zondag 26 augustu s 2018

Kunst'uit eigen dorushuis' in
Galefie Kunst 2001
Badhoevedorp - Galerie Kunst 20Oí is in
verband met het zomerreces gesloten maar
desondanks kan men in de zomermaanden
genieten van prachtige kunst 'uit eigen
huis' in de vitrines en in de galerieruimte.
Tijdens de openingstijden van het Dorpshuis
Badhoevedorp is er van vrijdag 29 juni tot
en met zondag 26 augustus een aÉistieke
installatie te zien van John Striegel, alsmede
werk van de Badhoevedorpse JofÍers en de
Keramiekgroep Badhoevedorp.

In de vaste ruimte van Galerie Kunst 2001 richt
kunstenaar John Striegel (tevens vrijwilliger
van de galerie) een verrassende kunstzinnige
installatie in. 'De Badhoevedorpse Joffers' en'Keramiekgroep Badhoevedorp' zijn regelmatig
aan het werk in het Dorpshuis Badhoevedorp
en zij exposeren bij Galerie Kunst 2001 een
deel van hun werk in de vitrines. In 2016
exposeerden zij ook tijdens het zomerreces. De
hoge kwaliteit van hun schilderijen en keramiek
was de aanleiding hen opnieuw uit te nodigen
om ti jdens. het zomerreces te exposeren.
De 'Keramiekgroep Badhoevedorp' bestaat uit
mensen die al gedurende vele jaren met elkaar
werken. leder ontwikkelde zijn eigen duidelijk
herkenbare stijl en wat zij in de vitrines tonen is
vrij werk. Ze zullen in de expositie nieuw werk
presenteren.
'De Badhoevedorpse Joffers' werken in
verschillende technieken; op papier, paneel
en doek. Zij schilderen in het Dorpshuis van

september tot april, vaak aan de hand van een
opdracht. Ze schilderen géén bestaand werk
na, dus wat in dit zomerreces wordt getoond is
volstrekt origineel.
De eerstvolgende reguliere tentoonstelling loopt
van vrijdag 31 augustus Vm zondag 7 oktober
2018. De exposanten zijn Michael Burgers met
schilderijen en Jolanda Lanslots met de
meubel-serie'Van-Geen-Kanten'

Actuele openingsti jden van het Dorpshuis
Badhoevedorp zijn te vinden op de website
www.stichtingmaatvast. nll locatie/dorpshuis-
badhoevedoro.

Voor meer informatie over de tentoonstelling
kan de website van Galerie Kunst 2001 worden
geraadpleegd: www.galeriekunst200l .nl


