
Jubileumexpo'Tussen hemel en
aarde'te zien bti Kunst 2001
BAIIHOEVEDORP -Ter
gelegenheid van het 20-ja-
rig bestaan van KOH
(Kunstenaars Organisatie
Haarlemmermeer) wordt
van wijdag 30 augustus tot
en met zondag 6 oktober in
Galerie Kunst 2001 in het
Dorpshuis aan de Snellius-
laan 35 een jubileumten-
toonstelling gehouden van
leden van deze organisatie.
Van elke deelnemende
kunstenaar wordt een
werk getoond, waardoor
een overzicht van verschil-
lende media en technieken
verkregen wordt.
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Bij de jubileumexpositie wordt van elke htnstenaar van KOH
een htnstwerk getoond. (Foto: pr)

De tentoonstelling wordt ge-
opend op zondag I septem-
ber om 16.00 uur door Elise
van Melis. directeur Histo-
risch Museum Haarlemmer-
meer, met mwikale mede-
werking van de Haarlemse
sopraan Martje de Voog{
begeleid door pianist V/illem
Mak.
De KOH, Kunstenaars Orga-
nisatie Haarlemmermeer, is
een regionale vereniging op-
gericht in 1993 ter beharti-
ging van de belangen van
kunstenaars. De organisatie
viert in ditjaar 2013 haar
2}-jaig bestaan. Het onder-
werp van dit jubileumjaar op
de verschillende locaties is
veelal: Welke nieuwe waar-
den hanteren wij in een
maatschappij waarin de
mens teruggeworpen wordt
op zijn individuele keuzes?
In dit jubileumjaar richt
KOH door de gehele ge-
meente Haarlemmermeer
ruimtes in van bekenden op

cultuurgebied, de zogeheten
Chambres d'amis..
Bezoekers kunnen kennis
nemen van wat er leeft bin-
nen deze kunstenaarsorgani-
satie. De KOH herbergt vele
verschillende disciplines van
de beeldende kunst: schil-
ders, tekenaars, etsers, grafi-
ci, beeldhouwers, glaskun-
stenaars, fotografen,
sieradenontwerpers, kera-
misten. woordkunstenaars en
houtbewerkers. Door hun
werk op verschillende loca-
ties te presenteren stellen
kunstenaars zich niet alleen
kwetsbaar op, maar ook open
naar de buitenwereld. Het
getoonde werk kan verwon-
dering, bewondering maar
ook kritiek opleveren.
Door de diverse openbare
ruimtes in de polder, zoals
de Meerse Beeldende Kunst
en Galerie Kunst 2001. het
HaarlemmermeerÍnuseum.
de Witte Boerderij, de

Doopsgezinde kerk en de
Hoofdvaartkerk en een aan-
tal eigen ateliers open te
stellen hopen zij een kennis-
making en tevens dialoog
tussen makers en bezoekers
van cultuur op gang te bren-
gen. De titel 'Tussen Hemel
en Aarde' in Galerie Kunst
2001 staat symbool voor de
zoekÍocht die elke kunste-
naar ondervindt bij het ma-
ken en bedenken van
zljn/haar werk. Deze kunst-
route'Langs Heren wegen;
Plekken met een betekenis in
het kader van het 20-jarigju-
bileum van de KOH'vindt
plaats op 14 en 15 septem-
ber.
Galerie Kunst 2001 heeft
nieuwe openingstijden : vrij -
dag, zaterdag en zondag van
13.00-17.00 uur, telefoon
020 -659 6693, buiten ope-
ningstijden: 020-659207 l.
www. galeriekunst2O0l.nl,
www.kunsten-koh.nl


