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hemelen
Jubileumexpo'Tussen
aarde'tezienbti Kunst2001
BAIIHOEVEDORP -Ter
gelegenheidvan het 20-jarig 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 Snelliuslaan 35 een jubileumtentoonstelling gehouden van
leden van deze organisatie.
Van elke deelnemende
kunstenaar wordt een
werk getoond, waardoor
een overzicht van verschillende media en technieken
verkregen wordt.
De tentoonstellingwordt geopendop zondagI september om 16.00uur door Elise
van Melis. directeurHistorisch Museum Haarlemmermeer,met mwikale medewerking van de Haarlemse
sopraanMartje de Voog{
begeleiddoor pianist V/illem
Mak.
De KOH, KunstenaarsOrgais
nisatieHaarlemmermeer,
een regionaleverenigingopgericht in 1993ter behartiging van de belangenvan
kunstenaars.De organisatie
viert in ditjaar 2013 haar
2}-jaig bestaan.Het onderwerp van dit jubileumjaar op
de verschillendelocatiesis
veelal: Welke nieuwe waarden hanterenwij in een
maatschappijwaarin de
mensteruggeworpenwordt
op zijn individuele keuzes?
In dit jubileumjaar richt
KOH door de gehelegemeenteHaarlemmermeer
ruimtes in van bekendenop

Bij de jubileumexpositie wordt van elke htnstenaar van KOH
een htnstwerk getoond. (Foto: pr)

cultuurgebied,de zogeheten
Chambresd'amis..
Bezoekerskunnenkennis
nemenvan wat er leeft binnen dezekunstenaarsorganisatie.De KOH herbergtvele
verschillendedisciplinesvan
de beeldendekunst: schilders,tekenaars,etsers,grafici, beeldhouwers,glaskunstenaars,fotografen,
kerasieradenontwerpers,
misten. woordkunstenaarsen
houtbewerkers.Door hun
werk op verschillendelocaties te presenterenstellen
kunstenaarszich niet alleen
kwetsbaarop, maar ook open
naar de buitenwereld.Het
getoondewerk kan verwondering, bewondering maar
ook kritiek opleveren.
Door de diverseopenbare
ruimtes in de polder, zoals
de MeerseBeeldendeKunst
en Galerie Kunst 2001. het
HaarlemmermeerÍnuseum.
de Witte Boerderij, de

Doopsgezindekerk en de
Hoofdvaartkerken een aantal eigen ateliersopente
stellenhopenzij eenkennismaking en tevensdialoog
tussenmakersen bezoekers
van cultuur op gang te brengen. De titel 'TussenHemel
en Aarde' in Galerie Kunst
2001 staatsymbool voor de
zoekÍochtdie elke kunstenaar ondervindtbij het maken en bedenkenvan
zljn/haar werk. Deze kunstroute'Langs Heren wegen;
Plekkenmet een betekenisin
het kadervan het 20-jarigjubileum van de KOH'vindt
plaatsop 14 en 15 september.
Galerie Kunst 2001 heeft
nieuwe openingstijden: vrij dag, zaterdagen zondag van
uur, telefoon
13.00-17.00
020-6596693,buiten openingstijden: 020-659207l.
www.galeriekunst2O0l.nl,
www.kunsten-koh.nl

