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Jannie
Huiberts, Esther Schalk-Vink, lris
den Toonder, Jurriaan Berends,
MaaÉen Nolte, Sander Rietvink,
Nicole Smidt, Carlo Buskermolen,
Carina van der Zaag, Emily
Melgers, Gemma Jansen, Anette
Wagtendonk en Roberto Dias
Fortes zijn de kunstenaars die
de komende weken exposeren
in Galerie Kunst 2001. De
tentoonstelling met hun bijzondere
schilderijen en sculpturen werd
zondagmiddag 1 september in
het Dorpshuis van Badhoevedorp
geopend door Monique Berends,
voormalig voozitter van Galerie
KÈnst 2(X)l maar ook de moeder
van één van de exposerende
kunstenaars. 'Het is kunst die
mensen vrolijk en blii maakt,' zei
ze volkomen terecht.
Wie de komende weken Galerie
Kunst 2001 bezoekt, en dat kan
van vrijdag tot en met zondag van
13.00 tot 16.00 uur, zal worden
verrast door de hoge kwaliteit van
het werk van de kunstenaarsmet
een verstandelijkeenloÍ lichamelijke
beperkingdie allen cliënt zijn van
de StichtingOns TweedeThuis.Ze
makenhun werk in Het Atelierin het
Dagcentrumin Floriande,HooÍddorp.

KunstenaarsJuniaan Berendsen Emily Melgers knippen samenhet lint door
en openen zo de expositie 'VreemdeVogels,Vergezichten'.
Uit de toespraak van Monique
Berendsbleek hoe moeilijk het was
voor John Striegelen RenéSmaling,
de tentoonstellingsinrichtersvan
Galerie Kunst 2001 om uit het
grote aanbod aan prachtig werk
een selectie te maken. Van elke
kunstenaar
hangennu minstenstwee
werkenin de Galerie.Moniquelietde
kunstenaarszelÍ ook aan het woord
om te pratenover hun inspiratieen
motivatie en daar kwam vooral uit
voort dat ze het heel erg leuk vinden
en dat ze hun energieer in kwijt
kuhnen,dat ze van kleurenhouden.
Bezoekerskunnenechter ook nader

kennismakenmet de kunstenaars
want zil wordennaast hun werk op
een informatiepaneeltjemet foto
voorgesteld. De tentoonstelling
is nog te zien tot en met zondag
6 oktober 2019. De toegang is
gratis. De expositie is op afspraak
te bezoeken, maar wie . buiten
openingstijdenvan de Galerie het
Dorpshuis Badhoevedorpbezoekt,
kan ook al vrolijken blij wordenvan
het veelzijdige
en kleurrijkewerk.
Meer inÍormatieover de expositieen
GalerieKunst 2001 is te vinden oo
.nl
de websitewww.galeriekunst200l

