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Zomerse eruositie De JoffeÍs
en Keramiekgtoep
Badhoevedorp - Galerie Kunst 2fi)1
is in veóand met het zomerreces
gesloten maar toch kunnen
thuisblijvers in de zomermaanden
genieten van prachtige kunst
'u i t  e igen dorpshuis ' ,  De
Badhoevedorpse JofÍers en de
Keramiekgroep Badhoevedorp
êxposeren hun werk van vrijdag
5 juli t/m zondag 25 augustus
tijdens de openingstijden van
het Dorpshuis Badhoevedorp.
Het is de allerlaatste keer dat de
Keramiekgroep werk tentoonstelt
want de club stopt na de zomer. In
de Galerie zal ook een kunstzinnige
installatie te zien zijn van John
Striegel.

'De Badhoevedorpse JofÍers' en
'Keramiekgroep Badhoevedorp' zijn
vaak aan het werk in het Doroshuis
Badhoevedorp. ln 2016 en 2018
exposeerden zij ook tijdens het
zomerreces. De hoge kwaliteit van
hun schilderijen en keramiek was
de aanleiding hen wederom uit te
nodigen om tijdens het zomerreces te
exposeren. Kunstenaar John Striegel
(tevens vrijwilliger van de galerie)
zal daarnaast een verrassende en
kunstzinnige installatie inrichten.
De'Keramiekgroep Badhoevedorp'
bestaat uit mensen die al gedurende
vele jaren met elkaar werken. leder
ontwikkelde zijn eigen duideli jk
herkenbare sti j l  en wat zij in de
vitrines tonen is vrij werk. Het is deze
zomer dus voor de allerlaatste keer
te zien.
' De Badhoevedorpse Joffers' werken
in verschillendetechnieken; op papier,
paneel en doek. Zij schilderen in het
Dorpshuis van september tot april,
vaak aan de hand van een oodracht.
Ze schilderen géén bestaand werk
na, dus wat in dit zomerreces wordt
getoond is volstrekt origineel.
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De eerstvolgende reguliere
tentoonstelling bij Galerie Kunst 2001
loopt van vrijdag 30 augustus Vm
zondag 6 oktober 2019 en wordt
heel bijzonder. De exposanten ziln
mensen met een verstandeliike
beperking die worden begeleid door
stichting Ons Tweede Thuis.

Actuele openingstijden van het
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Dorpshuis Badhoevedorp zijn
te vinden op de website www.
s t i c h t i n g m a a t v a s t .  n l / l o c a t i e /
dorpshuis-badhoevedorp/

Voor meer informatie over de
tentoonstelling kan de website
van Galerie Kunst 20O1 worden
geraadpleegd:
www. galeriekuns@il)l .nl


